
КОНВЕНЦІЯ А.Ф.П. OBA-
ЦІЙНО ПРИВІТАЛА 

" ЃПВЕНСОНА 
Ню Иорк. — Небувалою 

маніфестацісю .в користь я-
когонебудь кандидата на пре-
зидента Злучених Держав 
позначилася конвенція Аме-
риканської Федерації Праці, 
коли на залі появився губ. 
Адлей СтівенсоА що канди-
дуе від Демократичної партії. 
Публіка, складена з 2,000 де-
леґатів робітнвчНх юній, по-
вставши з сиджекь, оплеску-
вала його пояііу дві мінути, а 
опісля переривала його про-
мову 40 разів я різних міс-
цях і оплескувала кандидата 
ще раз КІЛЬКА мінут після 
скінченої промови. Його 
впровадили на сцену 79-річ-
ннн предсщШікА.ФЛІ. Вільям 

' Грій в товаристві двох місто-
предсідників,. - що займають 
становище преДсідникІв в 
міжнародних юніях, прнна-
лежннх до А. 1 ^! . 

, Промова Стівевсона своїм 
змістом була відповіддю на 
закиди ген. Двайта Д. Ай-
зенгавера з попереднього 
тижня, одначе вона містила 
нові засади, яких досі ніхто 
з провідних політиків не про-
голоснв представникам робіт-
ничих органіаацій з такою 
відтвертістю, як це зробив 
кандидат Демократичної пар-
тії. 

Згадавши про потребу ска-
суваяня робітничого закону 
Тефта-Гартлі, . він назвав 
„сліпими патронами" загаль-
ні фрази ген. Айзенгавера 
про потребу змін в цьому за-
коні,' а від себе подав пункти, 
які повинні бути охоплені но-
вим заковом, що-він їх запро-
сктувяв в промові в Дітрой-
тГ В ДНІ Праціѓ Дальше Сті-
венсон вказаа Hit потребу по-
снлеиня департаменту праці 
у Вашингтоні яв такий лад, 
як тепер поширівний депар-
тамент рільництва. Він, між 
ін. сказав таке:„Коли маши-
на викине з праці робітника, 
тоді треба прНепособити йо-
го до нового „джабу", а не 

тільки заплатити підмогу, 
призначену для безробітних, 
бо це не заощадить часу й 
гроша. Інший пункт для по-
силенвя праці департаменту 
праці такий: „Співчуваюче", 
наставлення до проблеми 
мандрівних рільничих робіт` 
ників, яких число виносять 
коло мільйона осіб, а які пе-
реносяться з місця на місце 
під час спеки і відповідно до 
сезону, ведучи життя серед 
визиску й пониження. 

Обговорюючи^ заслуги Де-
мократнчної партії для су-
спільної забезпеки і для скрі-
плення робітничих організа-
цій, Стівенсов пригадав, що 
ціллю тих реформ було по-
могти робітникові перестати 
бути тільки наємником, але 
почуватися громадянином, го-
ловою родини і загалом лю-
диною, як і інші громадяни. 

На випадок вибору на ста-
новнще президента, Стівен-
сон оріцяв приймати юнійних 
люДей до уряду, щоб показа-
ти, що робітництво с спіль-
ииком уряду- Одначе така 
спілка мусить бути оперта на 
порозумінні, щоб один спіль-
ннк не хотів бути паном над 
другим. Зі зростом сили при-
ходнть теж і відповідальність 
за долю країни й населення 
і такої відповідальности ва-
діеться від робітництва демо-
кратичинй кандидат на пре-
зцдента. 

Коли Стівенсон залишив 
конвенційну залю в готелю 
Комадор і подався до голов-
ної демократично! квартири 
в .сусіднім готелі Білтмор, за 
ним пішли члени аикоякого 
'іномімту-^г ФІ. Првф і там 
ще раз склаля йому прявіт 
іменем робітничих організа-
цій. Вони заявили, що почу-
ваються до обов'язку підтри-
мати Демокротичну партію 
за П заслуги для робітництва 
шляхом прийняття відповід-
ної резолюції на конвенції 
А.Ф.П. 

Українець кандидує до стейтової 
легіслятури Ровд Айленду 

Вунсакет, Р. Ай. — ОрестІ 
Д. Чагарин. інженер по про-
фесії та відомий місцевий гре-
мадяннн, член Українського 
Народного Союзу І місцевих 
товариств, кандидус нп репре-
зеятанта до стейтової легісля-
тури. П. Чагарин в ранзі ма-
йора брав участь в другій сві-
товій війні і, не зважаючи на 

свої професійні зайняття, від-
давав багато часу і труду для 
місцевої української громади 
й ніколи не відмовлявся від 
пожертви на українські на-
родні цілі. Тому теж місцеві 
громадяни всіми сялами під-
тримують його кандмдатуру 
до стейтової лЄґіслятури. П. 
Чагарин кандидус на листі 
незалежних. 

НІКСОН ВИЯВЛЯЄ СВОЮ 
СПРАВУ В ПРОМОВІ д о 

ЦІЛОЇ КРАЇНИ 
Вашингтон. —Красвий Ко-

мітет Республіканської партії 
призначив понад 75,000 дол. 
на виголошення в радіо й 
телевізію промови сен. Річар-
М. Ніксона, якнй виявив ба-
жання в подробицях опри-
люднити всі прибутки й вн-
датки на свій фонд, висотою 
$18,235, який став предметом 
дискусії й критики в цілій 
країні. З оповістки про намі-
рену промову спостерігачі 
приходять до висновку, ЩО 
Нік^он не думає зрікатися 
становища кандидата на віце-
президента від Республікан-
ської партії, тільки боротися 
проти, як він каже, „очорню-
іання" його Лівими елемента-

ии за його вороже становище 
до комунізмў. Для виголо-
шення промови Ніксок залл-
шив хвилево свою агітаційну 
поїздку по західних стейтах і 
приїхав до Лос Анджелес 
Промова призначена на вівто-
рок в год. 9.30 ввечорі. Керів-
няки кампанії Республікан-
ської партії віяваяи все насс-
лення слухати цісї промови 
мабуть з метою, щоб опісля 
засягнути опінії, чи дальше 
втримати Нік'сона як свого 
кандидата. На підставі відзи-
пу на цю промову, ген. Двайт 
Лйзсигавер мас вирішити, як 

поступити з Ніксоном, котро-
го він вважає чесною люди-
ною. 

Самий Айзенгавер, як кан-
дндат на президента, зали-
шив хвилево нагальну крнти-
ку теперішньої адміністрації 
під замітом „кор}тпдїї", а звер-
нув свос вістря на закордонну 
політику през. Трумана і сех-
ретаря стейту Діна Ачесона. 
У своїй промові, виголошеній 
в Сінсінаті, генерал назвав 
Стівенсона „надто лагідним" 
для ведення американської 
закордонної політики в тепе-
рішніх „небезпечних часах". 
Генерал заперечив, наче б то 
у своїй промові на конвенції 
Американського Легіону Він 
взивав до війни в обороні по-
неволеяих Совстамн народів, 
заявляючи водночас, що він з 
„цілого серця" бажає собі 
миру. Айзенгавер назвав по 
літнќу Трумана й Ачесона 
„безконечною грою тимчасо-
вих штучних заряджень" і 
зробив обох відповідальнимп 
за невдачі в Кореї. 

Політична буря, яка внних-
ла довкруги Ні неонового 
фонду, спонукала генераль-
иого прокурора Джеймса 
П. Мек Гравера прослідити 
закони про приймання дарун-
кіп державними урядовцями. 

СТІВЕНСОН ДОМАГАЄТЬСЯ ВІДКЛИКАННЯ АКТУ 
ТЕФТА-ГАРТЛІ АЛІЯНТИ ЗДОБУЛИ СТРАТЕГІЧНУ ГОРУ 

В СХІДНІЙ КОРЕЇ 

Адлей Стівенсон, демократичний кандидат на президента 
країни, виступаючи з промовою на конвенції Американської 
Федерації Праці в Ню Норку, повторив `своє домагання від-
клику робітничого закону Тефта-Гартлі та заступлення його 
новим, „справедливішим законом". — Президент Федерації 
Вільям Грій, що сидить побіч, „нащурив" вухо, слухаючи 

промови Стівевсона 

Воєнна фльота підшукує „надлюдей" для 
атомової підводної лодки 

Вашингтон. — Перша зало-
га атомової підводної лодки 
чених Державах, мусять бути 
чеяих Державах, мусить бути 
складена з „най.людей", щоб 
можна її пустити в підморську 
подорож, як це виявляс ко-
манда фльоти. Команда, твер-
дять, що людська витрива-
лість в орудуванні такою лод-
кою це перша умова її при-
датиости, коли вона виїде в 
1954 р. майже на неозначений 
час у підводні простори. Ко-
мандор Дейвнд Белл, що мас 
обов'язок підібрати людей 

для залоги підводного судна, 
виявляс, що зголосилося вже 
1,500 добровольців з першо-
клясних офіцерів теперішніх 
підводних лодок і вони саме 
тепер переходять провірку, 
щоб це були „добрі, завзяті і 
здорові людн"^ — „Це мусять 
буѓя надлюди,`готові перебу-
вати безконечний час під во-
дою і під морем" — сказав 
Белл. Внбранці з-поміж зга-
даяих офіцерів переходять те-
пер найбільше таємний вн-
шкіл у цілій історії морської 
служби. 

Метрополітальна радіостанція Ню Йорќу 
відзначить роковини Лисенка 

Ню Иорк. — 3 канцелярії 
Українського Конгресового 
Комітету повідомляють, що з 
нагоди роковин Миколи Ли-
сенка метрополітальна радю-
станція Ню Иорку, WNYC що 
діс під особистим протектора-
том мейора В. Імпелітері та 
дирекцією С. Сігела і Г. Ню-
мена, відомого диригента і пі-
яніста, передасть в найближ-

чу неділю, 28-го вересня, від 
год. 6:30 до 6:45 ввечорі па 
хвилі 93,9 метра, окрему про-
граму, присвячену українсь-
кому композиторові Миколі 
Лисенкові. Під час цеї про 
грами відомий оперовнй спі-
вак. баритон Теодор Терек 
відспіває Лисенкові компози-
ції: „Мені однаково", „Ой 
Дніпре", „Айстри" та „Ой бре 
море, бре". 

Еспанський амбасадор ставить ціну за 
американські бази в його країні 

Филадеяфія. — Еспанський 
амбасадор Хозе Фелікс Лаке-
ріка заявив, що американські 
переговори в справі встанов-
лення військових баз в Еспа-
нії можуть закінчитися успі-
хом, коли Америка дасть Ес-
панії такі J,MOBH. ЯК ІНШИМ 
країнам. У промові в колегії 
Вілла Нова, де він дістав по-
чесний докторат права, Лаке-
ріка згадав про еспансько-
американські переговори ве-
дені в Мадриді від квітня в 
справі встановлення амери-
каяськнх повітряних баз для 
заокруглення оборонної си-
стеми цілої Західної півкулі 
проти Росії. Американські 
представники готові дати Ес-
панії. військову , технічну й 
економічну допомогу вартіс-
тю $125,000,000 та змодерні-
зі'вати еспанську армію в за-
міну за еспанські бази. В лип-
ні американські урядовці вн-
явилн, що Еспанія зажадала 
додатково вільної РІ'КИ при 
видатках на згадані цілі й ґа-
рантії, яка в практиці рівня-
лась би еспансько-американ-
ському союзові. Департамент 
стейту останнього місяця за-
явив, що Еспанія мусить по-
низитн свої вимоги, якщо хо-
че заключення }'мови тому, 
що воєнні матеріяли потрібні 
в першу чергу для Кореї і для 
країн Північно Атлантійсько-
го Пакту. Амбасадор заявис, 
що серед деяких фанатичних 
груп появилися насмішки на 
Еспаяію, яких г.міст вказує. 

що в ЗДА існує фанатичне 
упередження до Еспаяії. 

Токіо. — Аліянтська піхота, 
літаками та важкою артиле-
рісю, відбила вчора від воро-
га важливу стратегічну гору 
в північно-східній Кореї, зав-
даючи при цьому великих 
втрат ворогові. Бої за ту го-
РУ. що панує над долиною, 
яка становить комунікацій-
ннй центр в цілому районі, — 
тривали повних 15 годин. По-
чатково ту гору були здобули 
комуністи. Алінятська піхота 
тоді відступила, щоб дати мо-
жність своїй артилерії „зм'яг-
пштн" ворога. Щойно після 
барабанного артилерійського 
вогню та інтензивної акції а-
ліянтськнх бомбардувальнн-
ків. аліянтська піхота успіш-
ро завершила атаку, здобува-
ючи знову цю важливу стра-

бомбардувальників і супер-
фортець, виконали низку на-
летів на важливі стратегічні 
об'єкти у ворожому запіллі, 
зокрема в районі півиічно-ко-
рейської столиці Пйонґянґ. 
де скинено понад 100 тон DOJ-
ривних бомб. Під час цеї по-
вітряної акції вже не прнхо-
дило до повітряних боїв, бо 
ворожі літаки не показались 
в повітрю, втративши впро-
довж перших 20 днів місяця 
вересня 51 літак збитим, 4 
правдоподібно збитими L 48 
пошкодженими. Інтензивні 
льокальні бої і атаки eopoqj 
на різних секторах фронту ви-
яснюсться тим, що червоні 
намагаються відкрити слабе 
місце в аліянтських позиціях. 
де можна б евентуально роз 

тсгічну позицію. Тимчасом і почати новин наступ на вели-
сильні з'єднання аліянтських ќу скалю. 

Лівденно-Корейська армія готова перебрати 
оборону країни 

Сеул, Корея. -— В колах а- ціяльних відділів, як теж роз-
лДянтського командування в поряджас штабом висококва-
Кореї приходять до переко- і ліфікованнх старшин, а її ос-
нання. що південно-кореґіськд танні успіхи в льокальннх 

боях на фронті цілком вн-
равдали її боєздатність. Алі-
янтське командування даль-
ше звертає велику увагу на 
розбудову збройної сили Пів-
денної Кореї, щоб могти спо-
кійно передати їй оборону 
власної країни на випадок пе-
ремнр'я та постанови про від-
кликання чужоземних військ 
з обндвох частин Кореї. 

армія вже сьогодні до тої міри 
сильна, вишколена і озбіює-
на тл вправлена в боях, що 
вона сама була б в стані обо-
ронити свою країну від півні-
чно-корепських комуністів, -
якщо б комуно-кнтайські до-
бровольці" були відкликані. 
Південно-корейська армія -ма^ 
сьогодні повних десять диві-
зій та цілий ряд всіляких спе-

Відкрито Міжнародну Конференцію Юнеско 
в Венеції 

Венеція. — Тут відкрито і першому дні нарад вибрали 
Міжнародну Конференцію під президію нарад, та окремих 
опікою Юнеско. яка в цілості К 0 ^ ! ^ ^ ^ J ^ ! ! ' 

. дією стрічаємо таких вкзнач-
п^освячена справам мкстшв. _ лшспгів^^^італійсккиіі 

АМЕРИКА І БРИТАНІЯ 
ВІДКИНУЛИ СОВЄТСЬ-
КИЙ ПРОТЕСТ В СПРАВІ 

ТРІЄСТУ 
Вашингтон. — Уряди Злу-

чених Держав Америки і 
Британії - відкинули совстсь-
кий протест, заперечуючи со-
встські обвинувачення, що во-
ни, мовляв, намагаються 
включити спірну територію — 
„вільного міста" Трієсту в Ат-
лантійський Пакт та перетво-
рити -її в ‚‚постійну військову 
і морську базу". В своїх но-
тах, переданих совстському 
міністерству з а к о р донних 
справ в Москві минулої су-
боти, Злучені Держави і Брн-
танія відкидають теж совстсь-
кі обвинувачення, що вони ні-
бито порушують постанови 
мирового договору з Італією, 
бо намагаються передати Іта-
лії більшу частину управлін-
ня американської зони Трісс-
ту. Американська і британсь-
ка ноти, проголошені вчора 
рівночасно в Лондоні і Ва-
шннгтоні, є відповіддю на со-
вєтську ноту в справі Трісс-
TJ', передану американському 
і британському урядам в дні 
24-го червня. Ця нота була 
протестом проти порозуміння 
між американським і британ-
ськнм військовим управлін-
ням Трієсту та }'рядом Італії 
щодо поширення адміністра-

ційних повновластей місцево-
го італійського самоуправлін-
ня під наглядом британського 
військового губернатора... В 
совстській ноті заќйдўеться, 
що це порозуміння „не мас ні-
чого спільного з проблемами 
вдержання миру в Европі", 
воно не порушує мировий до-
говір з Італією, зокрема ту йо-
го частину, в якій мова про 
створення ‚‚вільної території" 
Трієсту, та Америка і Врита-
нія не намагаються тепер од-
нобічно змінити ті постанови, 
щоб в той спосіб перетворити 
Трієст у воєнну базу Атлан-
тійського аліянсу. Американ-
ськнй і британський уряди в 
своїх останніх нотах рішучо 
відкидають ці совстські обвн-
нувачення. стверджуючи зі 
свого боку, що всіх постанов 
італійського мирового догово-
ру відносно Трівсту досі не 
можна було здійснити „вйк-
лючно через поведінку совст-
ського уряду, яка унеможлив-
люс виконання постанов до-
і`овору." Американська і бри-
танська ноти мають тільки ио 
190 слів і в них немає теж 
звичайних чемностевих фраз, 
практикованих в днпломатнч-
ній мові, v 

Бурхливе море не здержує маневрів 
аліянтської фльоти . 

Тїаради відбуваютьсй в п'алаті 
дожів і в них беруть участь 
1,000 делегатів з 35 держав. 
Всі делегати — це гості іта-
лійського уряду. Наради від-
кряв посадник міста Венеції 
Анджельо Станіо, а після ньо-
го промовляв італійський мі-
ніегер Антоніо Сені, який за-
явив, що це ‚.велика відпові-
дальність бачити, що мнстец-
тво може вільно розвиватися 
і розквітати в теперішньому 
часі, і що жадні кайдани ані 
перешкоди не стоять для ного 
розвитку в майбутньому". В 

композитор Ѓлідебрандо Пі 
цетті, чілійська поетќа Габ-
рієля Містраль, французький 
письменник Жюль Ромен, ін-
дійський письменник Н. С. 
Мета, американський повістяр 
Торнтон Вайлдер та інші. З 
американців беруть участь ще 
такі мистці: Аллен Тейст (по-
ет). Вільям Шуман — компо-
зитор, Ральф Вокер — архі-
тект, Джордж Л. К. Морріс — 
маляр і скульптор, Валентайн 
Дейвіс — драматург. Доротея 
Грінбавм — скульпторка і 
Генрі Біллінґс — актор. 

Англійці шукають рибацького судна 
Лондон. — Міністерство за-

кордонннх справ наказало 
своїй амбасаді в Москві по-
шукувати 'за рибацьким суд-
ном „Іквері", яке ловило ри-
бу на Білому морі. Російське 
озброєне судно арештувало 
англійських рибаків і заііня-
ло англійське рибацьке суд-
но. На англійському судні на-
ходилися 20 рибаків, а вістку 

про арешт цього судна пере-
дав радієм до Лондону інший 
англійський рибацький кора-
бель. Совсти наложили кару 
на три рибацькі англійські 
судна за те, що вони ловили 
рибу в Білому морі близько 
Архангельська. Англійські 
судна бачили, як совстські ко-
рабіяі змусили англійське суд-
но „Іквері" плисти з ними до 
російського порту. 

ГОЛОВИ НАЦЮНАЛЬНОСТЕВИХ ВІДДІЛІВ В РЕСПУБЛІКАНСЬКІЙ ПАРТП 

У Вашингтоні відбулися перші зорганізовані наради представників паціональноотевнх 
груп в Крзсвлму Комітеті Респ}тЗліканської Партії. Нарадами керував новопризначеннй ко-
ордннатор РеспублІканськоі Партії, колишній амеряканськнй амбасадор в Польщі Артур 
Бліс Лейи. На фото (стоять від ліва до права): Ќміль Гаддад, член Красного Комітету; 
Том Паппас з Бостону; Бурт Гаддад, голова снрійсько-ливанського відділу; Ентоиі Ме-
сано з Ню Норку; конгресмен .%лберт Морано з Коннектикат, голова італійського відділу; 
полк. Н. Отепаяовіч, голова сербського відділу; Степан Ткач, голова карпато-руського 
підділу; Волтер Бем, голова німецького відділу; Френк Песка, голова польського відділу; 
Вінеент Ќнаўс голова хорватського відділу;. Гарріс Bjpac з Бостону; Стефаи Ѓобозі, го-
лова мадярського відділу і Дмитро Галнчнн, голова українського відділу. Сидять (від лі-
ва): Джозеф Джековіч, голова все-американоького відділу; Артур Бліс Лейи, коорднна-
тор чужомовних груп, та колишній сенатор Джан Данагер, керівник відділу окремої ді-
яльяостя в Краєвому Комітеті Регпубліканської Партії. В нарадах взяли участь теж голо-
ви гловацького, гргцького, рогійського і литовського відділів, яких немає на` фотографії. 

Лондон. — Сильні вітри і 
розбурхане море в нічому не 
припинило восвииь вправ мо-
гутиьої аліянтської фльоти 
на ПівніМяоЧу Норі, яка рл^-

кої морської піхоти на дансь-
кому побережжі, з метою до-
помогтн 6,000 даисьхих і нор-
веаьких вояків, що „розпач-
лнао обороняли" стратегічні 
позпцПГ-перед „паГзтіком." В 

почала „битву за Данію". ВІ маневрах, що своїми розміра-
маневрах беруть участь чнс-1 ми та участю кораблів є наЙ-
ленні американські, брнтансь- більші від закінчення війни, 
ќі, канадійські та інші воєнні бере участь теж аліянтська 
кораблі, від авіоматок і ліній- авілція зі сухопутніх баз. Ко-
ннків та крейсерів почина-) муністнчна преса - твердить, 
ючи, а на малих десантних і що ці вправи на Північному 
човнах кінчаючи. В рямках І морі та на Балтику є „безли-
вчорашніх вправ був теж де- j чною провокацією" Совстсь-
сант 1,500 вояків анерикаись- кого Союзу. 

Совети ще збільшують централізм своєї 
партії 

Москва. — Досі люди дума- ретаріят, усунути „всепартій-
ні з'їзди" та ,‚виправити" пар` ли, що найбільший центри-

лізм панўе в диктаторській 
країні Совстів. Але їм ще й 
цього мало, бо редактор ор-
гану Центрального Комітету 
партії, що називається „Боль-
шевнк", домагається ще біль-
шого централізму для керу-
вання совстською імперією. 
С. Абалін пише статтю Б 
зв'язку з запропонованими 
змінами на 19 партійний кок-
грес, що мас відбутися в жов-
тні цього року. Він пропонує 
замінити Політбюро на прези-
дію Центрального Комітету, 
перемінити Оргбюро на сек-

тійну 'контрольну комісію. 
Товариш Абалін твердить, що 
-^пропоновані зміни вповні 
відповідають засадам „демс-
кратичного централізму", про 
який навчаз Ленін, а пізніше 
Сталін — „Демократичний 
централізм" о з н а ч а є , що 
„партія збудована як з'єдинс-
на організація, з однаковими 
законами, зі з'сдиненою прог-
рамою і з'сдиненою партій-
ною дисципліною". „Центра-
лізм — це провід і залізна 
дисципліна, він получений із 
внутрішнім демократизмом у 
партії". 

У Варшаві засудили 5 осіб до 
смертної кари 

Лондон. — „Ронтер" пові- те, що п'оїш, під впливом ра-
домляс з Варшави, що поль- діопередач „Голосу Америки" 
ський комуністичний суд за-J — мали нібито вбити польсь-
суднв до смертної кари чоти-" кого радіокоментатора Тарти-
рьох чоловіків і одну жінку за' ќу. 

ШПИГУНСЬКА ЛИХОМАНКА 
В СОВЄТСЬКІЙ ГРУЗІЇ 

Москва. — Комуністична 
партія підсовстської Грузії до-
магасться „окремої пильнос-
ти" в тій частині Совстського 
Союзу з уваги на її спільний 
кордон з Туреччиною, з якої 
„американські агенти керу-
ють підривною роботою туре-
цької розвідки." Пересторогу 
видав секретар грузинської 
компартії А. І. Мґелядзе на 
з'їзді тої партії минулого ти-' 
жня. Він головно критикував 
поведінку свого попередника 
Чарквіяні, якого ..вичищено" 
після з'їзду в квітні, в якому 
брав участь шеф МВД Лав-
рентій Берія. Мґелядзе обвн-
нувачував. що ..попередні ке-
рівники партії забували про 
факт, що`̀  міжнародна реакція 
намагається пайтп п наші.і 

республіці ворожо наставлені 
національні елементи, щоб 
при їх допомозі вести дивер-
сійну шпигунську роботі'." В 
дальшому він твердив, що — 
„турецька розвідча служба 
стала частиною амернкансь-
кої розвідки і цього не мож-
на забувати з уваги на гео-
графічне положення нашої 
республіки та на її кордон з 
Туреччиною." Мґелядзе по-
переднв, що очолюване ним 
нове керівництво партії пове-
де „безмнлосердну боротьбу" 
проти місцевих шпигунів, ди-
версантіп та інших ‚‚внслуж-
ннків американської розвідки 
та імперіялізму". до яких вік 
зараховує теж тих колгоспни-
г.ів, які не пнконуіоть москов-
сь::і::: проді-кційннх пллнів, 
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ПИТАННЯ МОРАЛІ 
Республіканський кандидат на президента, ген. Двайт 

Д. Айзенгавер. опинився у дуже складному положенні, спри-
чинеиім цюндом. який збирано для сенатора Річарда М. 
Ніксоия, республіканського кандидата на віцепрезидента 
держави. В рахубу не входить сама сума грошей, бо вона 
невелика, всього $18,235, зібраних впродовж двох років від 
приятелів чи прихильників сенатора Ніксона, між якими 
вндніс навіть таке ім'я, як бувшого президента Гувера. Тут 
мова про етику і мораль, що набрала особливого значення 
у теперішній президентській кампанії. 

Як знаємо, головними республіканськими аргументами 
проти демократичної адміністрації та кандидата Демократич-
ної партії на президента с: корупція, безладдя у Вашингтоні 
та потурання комуністам. Корупція займас між тими арґу-
мевтами чи не перше місце. Звідси і республіканське дома-
гання „зміни", „чистки" і повороту до основних амернкан 
ськнх чеснот. Та якраз у самому розгоні цеї республіканської 
кампанії газети рознесли вістку про те, що республіканський 
кандидат на віцепрезидента, будучи сенатором і побнраючи 
річно $15,000 платні та $60,000 титулом додатків, погодився 
на те, щоб збирано для нього ще окремий фонд на покриття 
видатків, яких він сам не в силі покрити. Сенатор Ніксон 
гроші взяв і тепер вираховується публічно з видатків. Немає 
сумніву, що він не мав наміру нечесно поступати. Тому демо-
кратнчний кандидат на президента, губернатор Стівенсон, 
поступив розумно, коли здержався з коментарями в цій спра-
ві. не зважаючи на осуди в газетах, а ждучи на повне вияс-
нення сенатора Ніксона. 

Проте скритикував сен. Ніксона навіть Ню Иорк Тайме, 
що заявився за його кандидатуру! Нерозумно поступив Нік-
сон, пише ця газета, коли покористувався грішми, зложе-
ними на його видатки, як теж нерозумний поступок тих, що 
ці гроші складали. Було б на це якесь виправдання, коли б 
Ніксон кандидував і приймав пожертви на виборчий фонд, 
але ніколи в такому випадку, холи він буж вибраний сева-
тором і побирав платню з державної каси. Правда, видатки 
сенатора чи конгресмена нераз дійсно великі, але тоді, як 
слушно пише Ню Иорк Тайме, треба подбати, щоб покриття 
їх ішло з публічних фондів, а не приватних. Це „поганий 
звичай", який ввів сенатор Ніксон, пише ця газета, хоча не 
думас, щоб сам Ніксон, чи ті, що складали для нього пожер-
тви, допустилися якогось нечесного діла, бо вони не внма-
гали від нього нічого, що можна б зв'язати з корупцією, об-
рахунком на якусь особисту користь. 

Коли таке читаємо в Ню Иорк Таймс-і, то що тоді на-
діятись від інших газет, що строго партійні й тільки ждуть 
на нагоду, щоб пошкодити кандидатам з противної партії. 
Тому і не диво, що сен. Ніксон заговорив уже про „кампанію 
очорнень". В найприкрішому положенні опинився генерал 
Айзенгавер, в руках якого вирішення проблеми, чи сен. Нік-
сон мас надалі залишитись кандидатом на віцепрезидента. 
Ген. Айзенгавер і Республіканська партія свідомі, що вони 
вже потерпіли на нерозважнім поступку сен. Ніксона. їх 
щастя, що ще шість тижнів до президентських виборів, бо 
якби таке сталося в останніх днях перед виборами, то це 
могло б дуже пошкодити. Тепер ще бодай час на вияснення. 

Але якби ця справа не була остаточно полагоджена, 
треба ствердити, що в американськім народі настають великі 
переміни у відношенні до тих, кого ставиться на уряди, не 
тільки найвищі, але й нижчі. Хто кандидував на президента 
чи віцепрезидента держави мусів і давніше бути „чистим", 
бо противна партія завжди докладала усіх зусиль, щоб його 
життя та діяльність притемнити. Зате гірше було з урядами, 
про яких назначений рішала партія. Та тепер і щодо цього 
наступають зміни на ліпше. Коби тільки ті зміни були на-
глядні не тільки перед виборами, але й по виборах. 

Київські газети 27 серпня! 
надрукували і н ф о рмацінне 
повідомлення про черговий 
пленум ЦК КП(б) України, 
який відбувся 26 серпня в 
Києві. Центральний комітет 
постановив скликати 23 ве-
і)есня сімнадцятий з'їзд ком-
партії України. З'їзд відбу-
ватиметься за шабльоном, вН-
значеним для аналогічного 
з'їзду ВКЦ(б) в Москві. В час 
перед московським з'їздом, 
подібно до українського, від-
будуться республіканські з'ї-
здн у всіх республіках. Звер-
тає на себе увагу факт, що як 
на московському з'їзді голов-
ними доповідачами є виключ-
но" росіяни Маленков, Моска-
тов, Сабуров, Хрущов, так са-
мо і на з'їзді компартії Укра-
їнн доповідачами є росіяни 
Мельніков і Давідов. 

Осганній шіснадцятий з'їзд 
КП(б) України відбувся 25-28 
січня 1949 року. Совстська 
преса наводнена статтями, 
зв'язаними з цими з'їздами. 
28 серпня часопис Радянська 
Україна присвятив з'їздові 
КП(б)У передову статтю, в 
якій аж чотири рази гово-
риться про значне „зростання 
матеріяльного добробуту і 
культурного рівня народу". 
Часопис так фальшиво на-
світлюс становище украінсь-
кого народу напередодні з'ї-
зду.: 

„Завдяки величезній допо-
мозі всіх братніх народів, і пе-
редусім допомозі великого ро-
сійського народу, був успіш-
но виконаний післявоєнний 
плян відбудови Й розвитку 
народнього господарства Ук-
раїнської РСР на 1946-1950 
роки. Величезні зміни сталися 
в західніх областях України, 
де була завершена суцільна 
колективізація. Завдання то-
вариша Сталіна — перетвори-
ти місто Львів на великий ін-
дустріяльннй центр України 
— успішно виконується. На 
основі успіхів промисловосте і 
сільського господарства зяач-
но зрів життєвий і культур-
ний рівень трудящих. Достро-
ковим виконанням четвертої 
п'ятирічки, як і всіма своїми 
історичними здобутками; ук-
раїнський радянський народ 
зобов'язаний мудрій політиці 
комуністичної партії, незлам-
ній сталінській дружбі наро-
дів. Тільки в лоні народів-
братів, тільки під зорею ра-
дянської влади знайшов ук-
раїнський народ своє щастя, 
здобув свою державність, за-
жив радісним, заможним 
життям. Пишним цвітом роз-
квітла соціалістична змістом і 
національна формою культу-
ра українського народу". 

Якщо вірити совстським ча-
сописам вістка про скликання 
партійних з'їздів викликала у 
„радянських людей новий 
приплив почуттів безмежної 
відданості! і любови до вели-
кої партії Леніна-Сталіна." 
Маючи такий чудовий настрій 
трудящі в дарунок з'їздам ста-
ють на „передз'їздівську ста-
хановську вахту, беруть на 
себе підвищені соціалістичні 
зобов'язання". На заводах і 
фабриках біля станків, де 
працюють підсовстські раби, 
повивішувано великі паперові 
полотнища з написами: „Ва-
хта на честь 19 з'їзду ВК-
П(б)". Керівник 8 промислом 
тресту „Бориславнафта" Ва-
силь Патен заявляє: „У всьо-

му наслідувати приклад бра-
тїв-росіян. З допомогою велн-
кого російського народу ми 
воз 'єдналися з своєю матірю 
— Радянською Україною. 
Даємо слово завершити річну 
програму до 1 грудня і весь 
грудень працювати в рахунок 
1853 року." На Харківському 
верстатобудівельному заводі 
токар Грицько Медяник внко-
нував но`рму на 350 відсотків. 
Довідавшись про з'їзд, він за-
явнв: „На цьому не спинюся, 
добюся ще більшої продук-
тивностн праці на славу Бать-
ківщини". 

Така картина на всіх заво-
дах, фабриках, шахтах, кол-
госпах України. Численні 
партійні наглядачі-дармоідн 
вижимають останні сили з ви-
снаженого, зголоднілого на-
селення. Наступні партійні 
з'їзди використовуються для 
посилення модерного соція-
лістичного невільництва. Так 

звані підвищені СОЦІАЛІСТИЧНІ 
зобов'язання, не мають нічого 
спільного з підвищенням до-
бробуту населення, яке існує 
лише на папері. 

Новин проект зміненого 
статуту комуністичної партії 
встановлює таку програму на 
наступні роки: „Нині головні 
завдання комуністичної пар-
тії Совстського Союзу поля-
гають в тому, щоб побудувати 
комуністичне с у с п і л ь ство 
шляхом поступового переходу 
від соціалізму до комунізму, 
безперервно підвищувати ма-
теріяльний і культурний рі-
вень суспільства, виховувати 
членів суспільства в дусі ін-
тернаціоналізму і встановлен-
ня братерських зв'язків з тру-
дящимн всіх країн, всемірно 
зміцнювати активну оборону 
Совєтської Батьківщини від 
агресивних дій її ворогів". Ні-
чого доброго ця програма під-
совстському населенню не ві-
щус, крім ще поснленішоі 
економічної експлуатації і 
дальшого втручання в його 
особисте життя. (Л Л) 

Д-р Володимир Ґалан 

Ще про ЗУЋДК в минуло-
му й майбутньому . 

В попередній статті про маи-
бутню працю ЗУАДКомітету 
я зазначив, що є дві головні 
напрямні цієї діяльності!: а 
саме праця у Злучених Дер-
жавах і поза їх межами. 

Тут, у Злучених Державах, 
маємо тепер такі найважливі-
ші суспільні проблеми: 

1) Приміщення і переви-
шкіл новоприбулих, 

2) Правна опіка й матері-
яльна поміч, 

3) Організація допомоги 
старшим віком, 

4) Опіка над дітьми і мо-
лоддю. 

Щоб не спинятись на теоре-
тичному міркуванні, наведу 
тільки спроби розв'язки вгорі 
наведеннх проблем у Фнла-
делфії — в місті осідку ЗУА-
ДК, при активній співучасті 
громадянства, зограяізовано-
го у Відділі ч. 1. 

При цьому варто вже на по-
чатку зазначити, що фонди 
це не нанважніша справа у 
розв'язці цих проблем. Коли 
ваше громадянство масово 
співпрацює в якомусь ділі, то-
ді напевно дійде до намічених 
завдань. 

Наш филаделфійськяй від-
діл ч. 1. зорганізував Дитячий 
Садок. Таки на другий тиж-
день свойого існування садок 
самий себе оплатив, даючи 
зайняття дуже здібній моло-
дій учительці. В третьому ти-
жні в Садку дістала зайняття 
ще одна інтелігентна старша 
жінка. Вистачило 15 дітей в 
садку, щоб вів міг самий себе 
оплатити і дати заробіток 
двом гідним жінкам. 

Коли б цей наш садок по-
шнрити до 100 дітей, а це не 
повинно бути важко у нашій, 
багатій населенням филадел-
фійській громаді, а ще й від-
повідне приміщення для цьо-
го є, тоді він не лише був би 
виховним середовищем для 
нашої дітвори, але теж місцем 
праці і забезпеченням для тих 
наших жінок, які не можуть 
подолати фабричної праці, 
або заслуговують на працю у 
своїй громаді. Тут можна б 
зайняти старших віком жінок, 

яким була б нагода відробити 
приписаний час для отримай -
ня соціяльного забезпечення 
і це дало б їм запевнення по-
стійної державної підмоги на 
старості. 

Уявім собі, що такі садки 
існують і в інших громадах — 
таких, як Ню Иорк, Дітройт, 
Клівленд, Шікаґо, Нюарк, 
Пітсбурґ, Бостон, Валтімор, 
Міннеаполіс і інші. Тоді це 
знову дало б впевненість на-
іпому громадянству, що дітво-
ра є під фаховою опікою і від-
повідальннм виховним нагля-
дом, але теж дало б працю, 
знову нашим вчителькам і 
жінкам старшого віку: учи-
тельки знайшли б можливість 
праці у спорідненій професії, 
а старші віком жінки мали б 
нагоду добитись права на дер-
жавне соціальне забезпечен-
нл на старість. 

Та ці дитячі садки не тіль-
ки розв'язують проблему вн-
ховання дошкільної дітвори, 
чи теж посередньо фахового 
затруднення і допомоги стар-
шнм, вони теж розв'язують 
частинно проблему опіки над 
молоддю, яка — з уваги на 
прац'ю батьків — після шкіль-
ннх годин, отінюється на ву-
лнці. 

Ьо ж приміщення для днтя-
чих садків можна вечорами 
вжити для потреб молоді, не-
сучи їм там і розвагу і відпо-
відннй надзір. Тут знову по-
трібно учительських сил і 
знову хтось із професіоналів 
того типу міг бн мати відпо-
відне зайняття. В цьому на-
прямі филаделфійський від-
діл ЗУАДК'у поробив уже за-
ходн, стараючись передусім 
заінтересувати цим питанням 
батьків. Приміщення на це є, 
потрібно лише зрозуміння і 
і підтримки громадянства. 

Крім цього филаделфійсь-
кий відділ ЗУАДК зорганізу-
вав курси англійської мови, 
підготовчий курс для грома-
дянського іспиту, курс рнсун-
ків. танків і інші. 

Матеріальних п е р е ш код 
для цього нема. Батьки самі 
розуміють проблему вихован-

ня дітей і не можуть не прн-
святнти їй своєї уваѓж. 

Залишається питання при-
міщення, чн переміщення 
осіб, які мають невідповідну 
працю або взагалі є без пра-
ці. Для того при канцелярії 
ЗУАДК с головне бюро праці 
і воно несе допомогу нашим 
громадянам у цьому напрямі 
без великих коштів, яких вн-
магає професійне бюро праці. 
Крім того розв'язана теж про-
блема правної опіки, як теж 
у своїх спроможностях ЗЎАД-
Комітет старається нести ма-
теріяльну допомогу, де її ко-
нечно потрібно. 

Отже ж справи не такі тру-
дні до розв'язання. Потрібно 
лише пам'ятати, що ЗУАДК 
— це громадська установа, за 
яку рівною силою відлові -
дальнє а) громадянство го-
ловно в питанні фондів, б) дн-
рекціа за опрацювання ѓдля-
нів праці н в) екзекутива за 
належне виконання цих пля-
нів. Коли ці три чинники бу-
дуть із собою в повній згоді, 
тоді нема небезпеки, що мож-
на не внконатя праці. 

Так сталось, що фнладел-
фінська громада стане пер-
шим досвідним пунктом роз-
в'язкн наших суспільних про-
блем. І за цю розв'язку відпо-
відальні всі і давні поселенці 
і новоприбулі. Филаделфійсь-
ка громада мас, може, кращі 
обставив, бо тут існує Горо-
жанськнй Ќлюб, який прнмі-
щенням, а теж і фондами, 
йшов назустріч громадським 
починанням. Але л у інших 
громадах є ќлюби і справу 
можна б наладнати. 

Творець одного з найбіль-
ших американських уиіверси-
тетів, д-р Конвел, сказав у 
свойому творі „Акр діяман-
тів" до американського гро-
мадянства, шо за найкращн-
мн речами в житті ве треба 
шукати по далеких світах, 
але їх можна знайти таки у 
себе дома на свойому малевь-
кому акрі землі. Не шукаймо 
далеких і широких питань 
для проблем наших суспіль-
них потреб. Знаходім їх у се-
бе, у своїй громаді та й почк-
наймо розв'язувати їх самі у 
себе. Починаючи від свойого 
маленького подвір'я, кожна 
громада хай старається роз-
в'язатн свої проблеми у себе 
І`Ћ цей спосіб створимо міцні 
підстави для загальної Су-
спільної Служби, яка охопить 
всю нашу громаду в ЗДА і 
матиме змогу нести свою 
працю і поза кордони нашої 
держави. 

І для того не потрібно зразу 
ні грошей, ні великих слів, 
але доброї волі і загальної 
сердечної співпраці. 

СвІтрзор Драгоманов 

Рада Громад Европи 
До цього часу відома тіль-

кя одна політична установа, 
в назві якої фігурує слово 
„громада": це „Палата Гро-
мад" англійського парлямен-
ту, представннцького органу 
британської демократії, осно-
ваного історично на автономії 
громад. Хоч в двохпалатннх 
демократичних державах гро-
мадн як основні органа само-
прлдуваиня населення і гра-
ють певну ролю, все ж в жод-
ній s цих держав не відмічено 
громаду, як таку в назві будь-
якої з палат. 

Події першої половини XX 
сторіччя в міжнародному жнт-
ті Европн начебто стерли з 
поля політики громаду, як 
політичне тіло. Цілком при-
родним, тому, треба вважати, 
що представники громад, цих 
низових політичних, соціяль-
нях, господарськвх 1 культур-
внх організмів, що існують по 
всіх державах, виступили в 
оборону своїх прав, за поши-
реннл тих прав, поскількв 
держави, як такі, в багатьох 
країнах присвоїли собі право 
рішати справи громад не пи-
таючн їх. 

Протести громадян 

женевського університету ї 
член інінціятнвного комітету 
Ради Громад Европи. Він за-
явив: „Ми думаємо, що в той 
час, як твориться нова Евро-
па з Радою Урядів і Радою 
Европи, Що складаються з 
парлямента$Іїв, конче потріб-
на Рада Гром'ад Европн. Гро-
мадн — в QOHtnU життя націй 
Громади ш, -демокретнчнвх 
країнах мають структуру, яка 
забезпечує '. водьності, без 
яких демокраеняна Бвропа не 
може існувати. Ці вольності 
вдрД загрсжен). Вони можуть 
бути збережені, тільки спіль-
ним зусиллям ' і солідарною 
акцією всіх . вільних громад 
Европн. Збереження цих 
вольностей перед всіма зама-
хамн (а вони мисленні), які 
вині загрожують, це імперв-
тив не-тільки для них, але і 
для самого західного добро-
буту. Це велика місія майбут-
ньої Ради Громад Евгюпя". 

Констнтуційннй Конгрес 
Ради Громад -Европи тривав 
трв дні. Його` телеграфічно ві-
талн Еріо, -президент Націр-
нальної Асамблеї Франції і 
Роберт Шумая ЇЇ міністер за-

протн І кордонних сп'рав, які ве мо-
чннности державних органів гли приїхати'. Конгрес був ви-
набули особливої сили після І датною маніфестацісю своєю 
останньої світової війни і при- і концепцією, складом учасни-

Украінськнй Народний Со-

юз, який нараховує тепер 

у ж е понад 66 тисяч членів, 
є такою передовою народ-
ськнх 1 канадійських укро-
ною установою американ-
йщів, в списку членства 
якої не повинно забраќну-
ти теж і Вашого іменн. Бо 
належати до У. Н. Союзу, 
значить належати до цього 
свідомого та ідейного зага-
лу який творить І веде иа-
ше громадське життя. 

вели до створення Ради Гро-
мад Европн з осідком в Жене-
ві, в ШвайцаріІ, де діяла 
збанкрутована Ліга Націй. 
Ініціатива в створенні Рада 
Громад Европн належить 
швайцарцлм, французам і 
німцям, головам міських г 
сільських громад 

Одною з головних причин 
створення Ради Громад твор-
ці її вважають кризу свободи, 
виявом чого є поділ на Захід 
і Схід. Крім того, в атлантій-
ському світі проблеми госпо-
дарські, соціальні і культури 
вже давно розв'язуються тіль-
кн з державницького погля-
ду. На думку творців Ради 
Громад Европн Захід фантнч-
но визнає совстські догми, ко-
лн претендує повставати про-
тв них і захищати людські 
вольності. Ця абсурдна пове-
дінка збиває з глузду грома-
дян, створює песимізм і як 
наслідок цього виникає дух 
запущеносте. Це помічається 
не тільки в Европі, але й в 
ЗДА. 

Слушно президент панаме-
рякавського конгресу громад 
2-го травня 1950 року в Ново-
му Орлеані заявяв: „Як вай-
більше потрібно, щоб, вжива-
ючи належні заходи для роз-
в'язання великих проблем ни-
нішнього часу, центральні 
уряди не нищили самий стри-
жень демократії, тобто дійове 
урядування яв місцевому рів 
ні". Руйнуючи вольності в 
самій середині країн, держав-
ницький режим паралізує 
всяку міжнародну організа-
цію, гадають творці Ради 
Громад Европн. Европа, на 
їх думку, в тяжкому стані то-
му, що універсальна догма 
абсолютного національного 
суверенітету сильніша, ніж 
бажання жати по-людському. 

В кінці січня 1051 року в 
Женеві зібралися голови гро-
мад з Італії, Франції, Німеч-
чинн, Бельгії, Голяндії, Данії 
і Саррн, щоб заложитн Раду 
Громад Европн. 

На тих зборах видатну про-
мову сказав професор Міло, з 

ків, методами'організації, як 
також цілями своїми, суттєво 
фсдералістнчномн. 

Зпітодавець- з конгресу, в 
„Федераліствчному Вюлете-
ні̂ '-, органі Французької Спіл-
кн Федералістѓа, підкреслює, 
що конгрес '„був федераліс-
тнчннй в правдивому значінні 
цього слова, тобто стремів до 
впорядкування суспільства 
спільнотного' духа, суспіль-
ства, оснащеного федеральнн-
мн установами, а не неясно 
увійнимн Ѓ Свропеаністськн-
ми". З цього догляду конгрес 
був повним успіхом і матиме 
визначні наслідки. 

Конгрес проголосив декля-
рацію такого змісту: 

Автономія громад — підста-
ва персональних вольностей; 

Вольності громад всюди 
загрожені захопленням дср-
жави; , ,. 

Федерація є в р о п енських 
держав запізнюється, всупеч 
реч бажавням народів, через. 
все знову народжувані опози-
ції в боку держав. 

Голови громад і виборні від 
місцевих спільнот, об'єднані 
поза кордонами своїми дбай-
нями адміністраторів в безпо-
середньому контакті з дій-
сністю і населенням, — твор-
ці Европн вільної, сполученої 
1 шануючої рі.шоманітности. 

Тому вони . створили Раду 
Громад Европи. 

Ця Радаловинна стати по-
стійною установою в европей-
сьќому впорядкуванні. Вона 
негайно вживатиме зусилля 
для поширення громадських 
вольностей' і прискорення 
створення Европи, основаної 
на цих вольностях. 

Рада Громад закликає до 
виконання -і цих завдань всі 
особи і всі організації, які ці-
кавляться проблемами гро-
мад. 

(Докінчення буде) 

1 Н ѓ 
1 ' Антін Батюќ ; 

і! АМЕРИКАНСЬКІ УКРАЇНІЏ Й АМЕРИ- І і 
і КАНСЬКЕ ПОЛІТИЧНЕ }НИТТЯ 
І (Доповідь на 5-тому Конгресі Амеряканськнх Українців) ) `, 
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(2) 
Тодішній стан Америки до- ням і через те мало цікави-

лась політикою. Ще менше 
цікавились політичними спра-
вамн Америки українські емі-
гранти. 

Українські емігранти до 
Першої Світової Війни рідко 
і мало приймали амернкансь-
ке горожанство. їхні тут ро-
джені діти до того часу були 
нечисленні і ще менше число 
з них було повнолітнє. На-
слідок того мусів бути такий, 
що українсько-американська 
громада просто не мала права 
належати до американських 
політичних партій, щоб таким 
чином впливати формально і 
фактично, бодай в дуже неве-
личкій мірі, на напрям полі-
тнки Злучених Держав Аме-
рикн. 

Такий стан тягнувся при-
близно до Першої Світової 
Війни. 

сить влучно схарактеризував 
генерал Айзенгавер словами: 
"Those days were essentially 
simple ones. We did not feel in-
timately and relationship with 
them. We did not think about 
the meaning of the tin and 
tungston of Malaya, or the 
uranium of the Belgian Congo 
or the tin of Bolivia. We felt, 
rather, independent, alone." 

Політична боротьба між 
обома великими американсь-
кими партіями, демократнч-
ною і республіканською, між 
якими впрочім тоді не було 
великої різниці, зводилась до 
домашніх справ, а зі загра-
ничних — до мита на чужо-
земні товарі. Справа політики 
була в руках ‚‚по.титншенів", 
до яких велика частина насе-
лення ставилась з упереджен-

Війна, яка у великій мірі 
велась також на українських 
землях і в якій Америка взя-
ла чинну участь по стороні 
Антанти, змінили цей стан ре-
чей. Тоді, перший раз, стано-
вище декількох украінців-ав-
стріяків розходилось з восн-
ннм стаяовнщим Америки, в 
якій вони жили. 

Велика Революція в Росії 
і на Україні і розвал Австрії 
потрясли до основ украінсь-
кою еміграцією в Америці. 
Проголошення Незалежної 
Української Народньої Рес-
публікн на рідних землях і 
важка боротьба українського 
народу з правою і лівою во-
рожнмн реакціями за її вдер-
жання, родили в серцях аме-
риканськнх українців бажан-
ня, коли вже не активної то 
бодай моральної і матері ядь-
ної допомоги. 

Скрізь по містах Америки, 
де жили українські люди, 
влаштовувано величаві мані-
фестаційні віча і збори. Писа-
лись меморандуми до Вашин-
гтону, Парижу і Лондону. Ор-
ганізувались українські комі-
тети і федерації, від яких ви-
силано делегації до Вашнн-
ѓтону і Парижу. При тому са-
ма війна і повоєнні події в 
Америці і на Україні прнско-

рнлн початий ще до війни по-
діл української еміграції, ве 
рахуючи туди українських 
большевнків, на два табори. 
Цей поділ дав почин до завзя-
тої сварні, яка з більшою то 
з меншою силою тяѓлась до 
недавня і якої сліди помітні 
ще й сьогодні. 

Під натиском подій у Рід-
вому Краю робились в тому 
часі безуспішні заходи до 
консолідації. Групи, які най-
більше розпинались за консо-
лідацісю, розуміли її часто як 
прийняття всімн іншими гру-
пами їхньої політичної плят-
форми або бодай їхнього вер-
ховодства у такій консоліда-
цП. До того, громадські і полі-
тнчні принципи і засади, які 
заступали українські полігич-
ні угруповання, були такі різ-
кі та розбіжні, що говорити 
про дійсну консолідацію і об'-
сднаннл, — було зайво. 

Річ несімцівна, що коли б 
була відповідна консолідація 
тодішньої українсько-амерн-
каиської громади на устапе-
ннх демократичних основах, 
то ця консолідація була б да-
ла українській справі в Аме-
рнці також відповідну пито-
му вагу серед рішальних аме-
риканськнх політично-дер-
жааних і суспільних кол. . , 

У відношенні до америкак-
ського політичного світу ук-
раїнська акція в Америці, mo-
правда, вже не була така ізо-
льована, як це було в довоєн-
нім періоді. Значніше число 
американських українців ста-
лн американськими громадя-
намя (натуралізація), а 
крім того підросла і зактиві-
зувалась частина тут родже-
ної молоді. 

Як горожани, українці ста-
л'и чинними членами в амери-
канськнх політичних партіях 
і пробували шукати в них 
впливу. Однак перешкоди, про 
які була мова вище, не дали 
такого результату, який мож-
на було осягнути іншими ме-
тодамя поведінки. 

Цей ігєріод між обома сві-
товими війноин в житті аме-
рикавських українців треба 
назвати політичним, бо на по-
літичні питання і грвзню йо-
го зужито в Америці. При то-. 
му не треба забувати, що та 
політична гризня між собою 
була все таки поштовхом до 
великої жертвенностн амерн-
канськнх українців на народ-
ні потреби у Рідному Краю. 
Також на тому місці не зава-
дить згадати про ту невелвч-
ку пропаганду української 
справи між американцями, 

N 

яку зроблено в тому міжвоєн-
ному періоді, але яка не все 
була доцільною і корисною. 
Пралаганда, закрашена пар-
тійною краскою, та поведінка 
деяких українських угрупо-
вань в Америці часто замість 
корнети приносили шкоду ук-
раїнській визвольній справі. 
Нерозважні пропагандисти 
забували про те, що Америка 
є країна демократична і що її 
населення ставиться нелрняз-
но та з недовірям до всяких 
недемократичних доктрин і 
рухів, хоча які вони ве були б 
модні і приманчнві в Европі. 

І хоч існували труднощі і 
недосягнения нашої інформа-
цінної акції в Америці, то все 
таки не можна промовчати 
факту, що деякі успіхи таки 
були. Вони мали свій відгомін 
в американській пресі, в' Па-
латі Репрезентантів і в Сева-
ті. Я маю тут на увазі такі вн-
датні успіхи українсько-аме-
рикаиської громади як: 

1 — Велика протестна ак-
ція проти польського урлдо-
вого терору на Західньо-укра-
їнськнх землях під час так 
званої ‚‚пацифікації". Ця ак-
ція прячннила польському 
урядові чимало клопотів в 
міжиародньому світі. 

2 — Успішна протестна ак-

ція в 1933-ім році проти пля-
нового голоду в Східній Ук-
раїні. 

З — Протестна акція в спра-
ві руйнування українських 
церков на Холмщині. 

Крім того наша громада в 
той час дала великі суми гро-
шей для матеріальної допомо-
гн Рідному Краєві. 

Для популяризації україи-
ської справи повоєнна Амери-
ка була більше спрвятливі-
ша від довоєнної. Війна і по-
біда Америки і її союзників 
над центральними державами 
поставили Америку на першо-
му місці між світовими поту-
гамн. П індустріяльна спро-
можнісгь і накопичений під 
час війни капітал ве дозволн-
ли вже Америці замкнутись 
самій у собі, як це було до 
війни. Здобуття світових рий-
ків, величезні інвестиції аме-
рнканського капіталу в зруй-
новавнх війною чужих краях, 
примушували американський 
уряд і американське населен-
ня пильніше слідити за світо-
внми водіями.- Вільсонівські 
ідеї самовизначення народів і 
його ж ідея Ліѓн Націй, від 
якої щоправда відказався пі-
аніппгй американський уряд, 
також причинялись до кра-
щого ааіктерасоваши амерн-

Ставайте чдедашн Украін-
ського Народного Союзу, а 
штеяннзвтгаяіио j ннвшокнх 
13-тп мільйонового 

організації! 

канців СВІТОВИМИ подіями. 
Цей процес,заінтересовання і 
взасмовіднощекня інтересів 
Америки зДнтересамн решти 
держав світу, `скріпивсь під 
час великої економічної де-
пресіі в державі і приходу до 
влади в Злучених Державах 
Америки Демократичної пар-
тіі. Також прихід до влади 
диктаторських режимів в Іта-
лії, Німеччині і ЕспаніІ, в з 
тим приходом загроза нової 
війни, прискорили процес ті-
снішого з в ^ к у Америки з 
рештою вільного світу. 

Того становища до світових 
справ і подій-.не використали 
амернкансьќЃ українці для 
української, справи, як рів-
но ж не використали вони йо-
го і тоді, колн(Америка пішла 
до ДругоГ Світової Війни в 
обороні ідеалів справедлнвос-
ти, народоправства і демокра-
тіі. Противно прнхнльднки 
днктаторськик режимів серед 
американських "українців, ма-
будь несвідомо, зробили ук-
раїнській ВИЗВОЛЬНІЙ справі 
ведмежу прислугу, за яку ще 
н тепер прйходнться нам ПО' 
кутуватн. 

(Продовження буде), j j 
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УКРАЇНСЬІІА ІНФОРМАЦІЙНА СЛУЖБА 
L ТД ‚^КРАШРЬЩШ ШРТАДЬНИГ 

(Звідомленвя редактора у% на p ^ Конгресі 
Л Аміржжаисмгях Українців). 

a 
І У " ЯГ. -
Україна ft пу†Ілічна та науко 

ва думка Ам'ерики. 

(4) 

це країна демокра-
і, џ якій дублічна опініи 

мас мас оремо {яшальие зва-
чеввя. Ніякий -уряд не може 
в Америці йти проти публіч-
ної опініі, він М буде теж в 
силі трактувати с̀праву У кра-
ікн як предмет -- політично̀ ї 
моаьхшктурн, якщо амерниан 
ська публічна опінія буде по 
стороні вільної України. Ця 
публічна опінія це думка ро 
бітннчих мас, це`думка зорга-
нізованих реліРІЙНИХ громад, 
вокреМа протестаатськнх. їх 
црнхнльність для справа вн-
зволенвя Украївв треба нам 
ще добути. Нам 'конечно тре-
ба дійти до а$рхів та низів 
робітничих СО№ЗІвТ(ЮНІЙ). Ві-
доно в Америці, що думка 
президентів двох великих 
американських .союзів мр-а 
Гріна та мр-а Моррейя дуже 
багато значить у, Білому Домі 
за в стейтовім. Департаменті. 
більше вливў, ца державні 
справи Америки, ніж це вида-
сться, мають , впливові кола 
церковні, зокрема,протестаят-
cMd. . '^ . 

Тому а нас ще. с місце на 
тижневик або двотижневик в 
англійській нові, , попуялрно 
редагований, видаваний прн-
иайменше в 20 тисячах при-
мірників, що дійціов би при-
найменше до jMiyX низових 
льокалів робітничих юній та 
до громад протестантських 
церков, які в не тільки церк-
вами, але також осередками 
соціяльного життя- При спів-
праці українських членів ро-
бітннчих ЮНІЙ 6 можливість 
навіть здобути, нЦ заможних 
робітничих юній цренумератн 
та тим чином '„матеріяльно 
абаляиоуватн таке коштовне 
Видавництво. Для цього всьо-
го, як теж для білішого услі-
ху теперішніхЃ наших пері-
одвќів, потрібна незвичайно 
справна, енергійнаt адмініст-
рація душевно-.глибоко заін-
тересована в цьому, щоб наші 
видання дісталися до кожноі 
Іакутннн, в місде для них 

Гиначене. Ця ділянка пра̂  
УКК в немеише важна нч 

добре зорганізованая редак-
цінного складу^шіс̂ лікаЦій. 

Українсько -;ам'ериканські 
інформація мусить пробити 
собі шлях до- 'університетів, 
Џр тих кузень духа, що тепер 
Часто ширять .викривлені ві-
домості про східну Европу, а 
які своїм призначенням с о-
бо в'яз ані бути джерелом сто-
відсотково віриоі-Інформації 
про минуле та..про теперіш-
ність СССР, зокрема народів 
поневолених Москвою з Ук-
їною на першому місці 

ноі краски або американця чи 
вихованими на російській іс-
торнчиій школі. Таж кожен 
американець, що знає історію 
Росії та російську нову, що 
й вважається ф?тф"тд-н а 
справах Східної Европн, хва-
литься, що він є ученнком 
Ключевськаго чи другого вже 
американського російського 
професора. Річ природна, що 
росіяни на катедрах амери-
канських університетів чи 
американські русофіли пред-
ставляють східну Европу че-
рез окуляри Москви. України, 
як старої культурної нації по-
веволеноі Москвою, для них 
на цій частині земної кулі не-
мас. Щож доперва говорити 
про другі менші, але старі 
культурні християнські нації 
як білорусинів, грузинів чи 
вірмен, з яких неодна виво-
дить свою християнську істо-
рію від часів апостольських. 

Відомо, що уряд ПОСТІЙНО у-
жнвас професорів, зокрема 
великих університетів як фа-
ховнх ‚дорадників в справах 
американської російської по-
ліхики. Не диво проте, що ця 
політика йшла дотепер деко-
ли по лінії інтересів Росії, а 
не по лінії справедливих інте-
ресів народів ооневолевкх 
Москвою, а навіть не по лінії 
інтересів самої Америки. 

Росіяни на американських 
університетських к а т е д р а х 
дуже пильно дбають про те, 
щоб на катедру зокрема вели` 
кого та впливового універси-
тету не дістався українець. 
Наукова праця українця, пн-
сана, очевидно, не по літі 
російських поглядів, є п'ятно-
ваяа як безвартісна пропа-
ганда, натомість пропаганд я 
російського автора оперта ня 
неіснуючих фактах находить 
часто видавця в найбільших 
американських університетах 
та дістав прихильну „науко` 
ну критику" з боку росінсько-
го професора або американця 
русофіла. 

Все таки в останнім часі то 
тут то там.G прояви кращого. 
Вже нині трапляються внпад-
ки, що на університетах Аме-
рнки G американці професори, 
що пишуть безсторонньо про 
Україну. Хх ще дуже небога-
то, але вони в. 

Інтерес правдивої наукової 
інформації внмагас, щоб на 
кількох університетах ми все 
таки мали професорів укра-
їнпДв, людей звання та ха-
рактеру, що маля б знання та 
відвагу, говорити наукову 
правду про Україну до амери-
папського наукового світу. 
Авторитет університету від-
кривас перед українським 
вченим на катедрі амернкап-
сьќого університету шлях дз 
наукових з'їздів, до наукових 

ПОДОРОЖНІЇ! РЕПОРТАЖ 
НА ЧЕРГОВОМУ ВЕЧОРІ 

Л. М. ЌЛЮБУ 
Ню Йори. — 3 Літератур-

но-Мнстецького Ќлюбу пові-
домляктгь, що в найближчу 
п'ятницю, 26-го вересня, ред. 
М. В. ДодьницькиЙ аапочат-
кус цикль вечорів, нрисвяче-
них Аиериці, відчитуючи овій 
репортаж: ‚‚Автом з Фяладел-
фіі до Маямі". Доповідь, що 
відбудеться в приміщенні 
Ќлюбу при 149 2-га евеню та 
почнеться, як звичайно, о год. 
7:30 в вечорі, буде ілюстро-
вана численними кольороаи-
ми світлинами. 

Раджу повернув! нам на конференцій й дас змогу са-
малу хвилину думкою назад 
та передумати'теѓ що про цю 
справу сказала-. американка 
пані Ален Дір-в-листі до ре-
дактора УЌ пре своє образу-
вання та знання історії Евро-
пи добуте на великім універ-
ситеті середущо^ Америки. 
Американські університети та 
їх викривлені інформації про 
східну Европўу, по думці цеї 
дочки землі Вашингтона, ви-
нуваті за той кіяпмарннй об-
раз світа, що-' іггоїть перед 
нами. „ - . 

Коли йде про східну Евро-
иу, II історію 'та"-минуле, то 
дуже багато катедр історії 
Росії, бо під такою" назвою вн-
ступас ця частина земного 
Гльобу, обсаджена' росіянами-
імеріялістами біл'ої чи черво-

мому професорові організу-
вати так звані семинарі чи 
курси для студій.конкретних 
актуальних справ. 

Та все таки чи є змога аме-

ві. Йде про гроші. Одна ка-
тедра коштўе річно біля 
$5,000. Коштом п'ятнадцяти 
тисячів доларів МИ Є В силі 
обсадити на трьох великих 
американських університетах 
три катедрн української істо-
рії, літератури чи украінськлї 
культури. 

Якщо каидидат буде дюди-
ною справжньої науки та по-
трапить протягнути на свої 
виклади відповідну сќількісѓь 
слухачів, то по двох або трьох 
роках університет звичайно 
переймає такого кандидата на 
свій бюджет і тягар спав би з 
плечей українського грома-
дянства. На мою думку, іите-
рес українського народу вя-
магас, щоб УКК подбав про 
обсадження двох або трьох 
катедр, для прикладу в Ню 
Норку, Шікаґо та ще може в 
якім поважнім науковім осе-
редку на заході українськими 
вченими істориками чи фахів 
цими іншої ділянки ўкраїно-
знавства, очевидно людьми 
певного характеру, що не пі-
дуть для карісри за ласкою 
д о т е п е рішніх університет-
ських потентатів, але будуть 
мати відвагу ширити з катед-
ри наукову правду про Укра-
їну. Ми це в силі зробити, ми 
це мусимо зробити. 

Багато неправди про Укра-
їну ширять деякі професори, 
найчастіше російського похо-
дження по різних . американ-
ських енциклопедіях, науко-
вях журналах або інших ін-
формапДйннх публікаціях. Не 
можуть писати правди, так 
часто зовсім промовчують 
Ўкраївў. Річ природна, що 
лежить в живучім інтересі 
українського народу, щоб на-
ші вчені слідкували за тими 
справами. Мій `америкаясь-
кий досвід переконує мене, 
що в цім напрямі є можливо 
багато зробити, тільки мусять 
бути систематичне слідкуван-
ня за тими справами. Амери-
канські - видання того роду 
звичайно обраховані на зиск, 
тому в інтересі видавця ле-
жнть, щоб видання вийшло 
поправно й всіх заспокоюва-
ло. Дальше американці, люди 
науково чи вихованням неў-
породжені до української 
справи, звичайно виказують 
дуже багато безсторонностн 
та охоче наставляють ухо на 
противне досі їм невідоме на-
світлення. Тому пильне сте-
женяя за американськими 
публікаціями може прочис-
тнти їх з фальшивих пред-
ставлень справи України. Це 
справа незвичайно важлива, 
бо енциклопедія стає джерг-

ГОЛОСИ ЧИТАЧ№ 

НАША ГРОМАДСЬКА . 
ПОТРЕБА 

З великим задоволенням ми 
перечитали статтю професора 
Миколи Барві не ького „Наша 
актуальна громадська потре-
ба", що була надрукована в 
„Свободі" ч. 269-250, за 10 і 
11 вересня ц. р. Ми вважає-
мо, а я висловлюю думку піс-
ля обговорення справи між 
собою багатьох наших грома-
дян, що дійсно, як зазначив 
проф. Барвіиськнй, наша во-
личезиа громада в ЗДА пере-
водить свою працю ties будь-
якого завчасу накресленого 
пляну. Власне у всіх нас то є 
один плян — це звільнення 
нашої батьківщини від совс-
ттв і створення незалежної 
української держави. Але все 
це дуже загальнвкове і цьому 
б а ж а н н ю мусить переду-
аати наша настирлива, систе-
матична наперед обдумана 
праця. Кожний гурток наших 
людей, чи товариства має свій 
плян праці, але ці пляни не 
пов'язані між собою. Тралля-
ється навіть так, що в одќи 
і той же час і день в одному і 
тому ж місті, призначаються 
якісь, навіть досить поважні 
збори двох, або й трьох орга-
пізацій відразу. Багато на-
ших справ, через відсутність 
скоордннованостн в праці. 
або зовсім не виконуються, 
або виконуються не в належ-
ннй спосіб. Я не зупинятиму-
ся докладно на різних гштая-
нях, які потребують упоряд-
ковання, бо це зробив у зга-
даній мною статті проф. М. 
Барвінський, а навіть обіця.` 
в своїй статті продовжити свої 
думки другим разом. Я, ви-
словлюючн думки свої і, після 
взаємного порозуміння й чи-
малого гурту моїх однодум-
ців, вважаю, що нашому гро` 
мадсько - політичному центру 
УКК, слід би було до цього 
прислухатись, а також і ді-
ятн. 

Д-р Громів. 

Новоприбулі влаштовують „Свято Подяки" Збірка одежі і обуви ЗЎАД Комітету 
. X 

І 
В Ню Норку створився 

окремим Комітет, що приго-
товляс закроєну на широку 
скалю імрезу — „Свято По-
дякв" з приводу п'ятиріччя 
арибуття до Америки перших 
скитальців. У зв'язку з цим 
видано окремий комунікат, 
підпнсаннн головою Коміте 
ту с. Юліянам Реваєм і сех-
ретарем адв. Романом Гуѓле-
внчем. В комуніќаті сказано: 

Щоби громадно подякувати 
Всевишньому за опіку, а на 
шим Добродіям в Америці, 
ѓокрема нашим Братам по 
хроан, за поміч у непевних 
хвилях скитання — влашто-
вують новоприбулі українці 
Метрополії Ню Норку й око-
лнці в днях 27 листопада тл 
ЗО листопада 1962 з приводу 
п'ятиріччя npH6jTTH до Амс-
рнки українських скиталь-
ців, „Свято Подяки", в про-
граму якого увійдуть благо-
дарственні Служби Божі в у-
країнських Церквах Ню Нор-
ку, Бенкет і Вечорниці в за-
лях „Менгеттен Плаза" (в 
четвер, дня 27 листопада 
1052) та Святочний Концерг 
в залі „ФешенІнституту" вНю 
Норку (в неділю, дня ЗО лис-
толада 1952). 

Дохід прозначеиий на цілі 

допомоги залишенням в ЕР-
ропі. 

Все Українське Громадян-
ство запрошується до громад-
ної участі в тих святкуван-
нях, щоб цей день був спіль-
ннм і радісним празииком ве-
локої української родиин в 
Америці. 

Організації новоприбулих 
проситься взяти активну у-
часть у підготовці того свята 
та визначити свого предстаа-
ника до Комітету Свята. 

Щоби могти усталити лис-
ту скитальців, які перші пря-
булк до Америки, проситься 
подавати .відомості про тих, 
що прибули до Америки я 
1946 році 

Щоби моѓви усталити лис-
ту тих, що спеціально причи-
нилнся до переселення еки-
тальців, проситься подавати 
відомості про ті особи й орга-
нізації, що допомогли спро-
вадвтн більшу кількість скн-
тальців. 

Усі відомості просяться по-
даватн особисто, або пись-
менно на адресу: 
"Selfreliance" Association of 

American Ukrainians, Inc. 
P.O. Box 1084 Church St. Sta., 

New York 7, N. Y. 

Десятки тисяч наших залншенців в Европі живуть шд 
цю пору в нужді і потребують великої нашої допомоги в 
одежі, обуві, ліках, харчах, як теж у формі грошевих під. 
мог. В цій ситуації Дирекція Злученого Українського Аме-
рнхднського Допомогового Комітету організує широку 
збіркову акцію одежі, обуви,, харчів, як теж і грошевих 
фондів на безпосередню допомогу потребуючим українським 
залишенням в ВІвроці і закликає всі Переселеичі Осеред-
КН ЗУАДК, як теж усі молодечі українсько-американські 
організації й усі українські товариства, як і все украін-
ське громадянство допомогти ЗУАДКомітетові у своїх гво-
мадах перевести цю збірку. 

Пересилку зібраних речей до Европн переведе ЗУАДКо-
мітет приділеною йому військовою поштою, що на багато об-
нажус кошти пересилки. Тому то зібрані речі проситься 
пересилати до головних збіркових пунктів на нижче подані 
адреси: 

З ЖИТТЯ ГРОМАД І ОРГАНІЗАЦІЙ 

риканським українцям, хоч,-лом інформації не тільки длл 
на кількох великих універси 
тетах, осадити двох, трьох 
українських вчених, здібних 
говорити правду про Укра-
їну? Така можливість є, бо є 
звичай на американських уні-
верснтетах, що установи, а 
навіть поодинокі люди мо-
жуть фундуватн катедрн та 
пропонувати кандидатів, як-
пдо їх кваліфікації підходять 
під рівень професора увівер-
ситету. Таких кандидатів ми 
няні в Америці вже маємо: 
маємо навіть кандидатів для 
викладання в англійській мо-

американських каледжів, але 
теж для політиків, журналќ-
тів та бнзнесменів. Енцпкло-
педії сильно причиняються 
до вироблювання правдивої 
чи фалшивої публічної опінії 
про дану справу, в цім випад-
КУ про справу України. 

Щоб протиставитися пове-
ні фалшивнх інформацій про 
Україну в американських пу-
блікяціях, стає конечною по-
требою створення Українсь-
кого Науково-Дослідчого О-
середку в Америці; що при 
співпраці обох наукових уќ-

(Політичне платне оголошення) 

УВАГАЃ УКРАЇНСЬКИЙ РЕСПУБЛІКАНСЬКИЙ 
: КОМІТЕТ В HIQ ДЖЕРЗІ 

скликає 

КОНФЕРЕНЦИО-ЗБОРИ 
УСТАНОВ І ОРГАНІЗАЦІЙ. З НЮ ДЖЕРЗІ 

В НЕДІЛЮ, 28. ВЕРЕСНЯ 1952 Р. 
В УЙЌАІНСЬКШ ЦЕНТРАЛІ, 180 WILLIAM ST., NEWARK, N. J. 

Початок 3:30 пополудні. 
Звертаємось з проханням до усіх Установ, Центральних Комітетів, Від-

д ^ . укк ‡ ў н е , Провидіння, УРС, Народної Помочі, ОДВУ, ООЧСУ, СУМА, 
ОПУНР, СУА, Горожаяськнх Клюбів, Жіночих Організацій вислати своїх де-
деґаті? на ці наради. 

Також.,просимо прнстгішити звороти заяв, які були вислані до всіх Ор-
ганізацій, ^кнх адреси були в нас. 

Запрошувться гостей з Нюарку і околиць. Комітет. 
явввшт а # 

раїнських установ вів би пп-
стійні досліди актуальних 
справ України та слідкував 
би за всім, що видасться нині 
в Аиериці про Східну Евро-
пу. Такий Науково-Досліді 
чий Осередок може повстати 
тільки в Чю Иорку. 

Так дуже потрібная Науко-
во-Дослідчнн Осередок СКОРО 
буде створений в Ню Иорку о 
Домі Української Культури, 
який організує саме тепер 
Наукове Товариство їм. Шев-
ченка в Америці в недавно за-
купленім домі.. Обов'язком 
УКК с подбати про матері-
яльне вивінування такого На-
уково-Дослідчого Осередку, 
що буде студіювати актуальні 
питання України, насвітлю-
вані зі суто наукового ставо-
вища. 

Постане такий осередок, 
так наша книжкова продук-
ція про Україну збільшиться. 
Вона буде в силі протистави-
тися цій повені псендовауко-
вої літератури, що дотепер 
заливала Америку насвітлю-
ючн справи СССР з однобіч-
ного російського становища. 

Звідси велике значення, я-
ке можна мати для україи-
ської справи створення Дому 
Української Культури в Аме-
риці. Там мас постати укра-
івознавча бібліотека, якої но 
маємо в Америці. Там мають 
бути` збирані та зберігані ук-
раїнські архивальні матерія-
ли, там пвстав би Науково-
Дослідчий Осередок рівночас-
но фаховий центр інформації 
про досліди над Україною 
для своїх та для чужих. 

Ми живемо в часі модерної 
зброї не тільки фізичної, але 
також духової. Наша духова 
зброя не може бути переста-
ріла. Ми мусимо змодернізу-
вати її новими науковими до-
слідами, що оперті на традн-
цію української науки трьох 
поколінь достарчила б як 
найбільше пальної сили для 
ваших політичних діячів в 
боротьбі за визволення укра-
їнського народу. 

Тою зброєю мас бути як 
слід наладнана Інформаційна 
Служба Українського Кон-
гресового Комітету. По моїй 
думці це найважиіша ділянка 
праці американських ўкраїн-
ців в користь поневоленої зем-
лі наших дідів та прадідів. 
Той наш обов'язок опертий 
на зові української ќрови ми 
американські українці у ці 
нинішні історичні переломові 
часи мусимо сповнити чесно 

(Кінець) 

Филаделфія, Па. 
Гомонить Вінниця... 

В днях 6-7 вересня ц. р. в 
приміщенні храму св. Андрія 
УАГЩ відбулися організацій-
ііі збори ініціаторів для пе-
реведення у м. Фнладелфіі 
маніфестації — проти кому-
і'істнчного народовбивства у 
Вінниці. На зборах взяли у-
часть цілий ряд иредстазіш-
ків від різних українських нз-
иіонально-громадськях орта-
нізацій, що діють на терені и. 
Фял'іделфії — в кількості 'З 
особи. 

Після актуальної доповіді 
о. К. Даннленко-Даннлезсь-
кого про тоталізм, терор та 
ґеноцид, — що довершують 
к}ремлівські узурпатори в о-
купораинх та поневолених 
ними країнах, зокрема за нс-
родовбивство у Вінниці; як 
також переслуханий на теде-
візії.та переведення иаиіфес-
тацій в Ню Иаркуі ІШ`каго, 
що знайшли відгук на міжна-
родиому форумі. — Збори, од-
ноголосно, ухвалили перевес-
ти таку маніфестацію — ц 
кол. столиці Пенсилвенії м. 
Фнладелфіі — б жовтня 1952 
p., та обрали громадський 
комітет в складі 9 осіб і 2-х 
кандидатів, до якого ввій-
шли:: о. К. Даннленко-Д., о. 
Іван Чумак; полк. Юрій Ів-
ченко; Марія Яцечко; Маќс. 
Білокур; Іван Кононеяко; їй 
Білоцький; Петро Бабич; П. 
Зінченко. та кандидати: Т. 
Удод і Гурськнй. Комітет очо-
ляв відомий український ді-
яч полк. Юр. Івченко. 

На першому з а с і д а н н і 
громадського комітету 7 ве 
ресня було затверджено на-
ступну програму: 

1. Щодо розголосу, популя-
рнзації та мобілізації гро-
мадської опінії, пов'язатися зі 
всіма українськими організа-
ціямн та середовищами, що с 
на терені м. Фнладелфіі та її 
околиць. 

2. Увійти в контакт з усіма 
національними групами, по-
неволени'х народів: білорусь-
кого, румунського, кавказь-
кнми, балтицькнми та інш. 
народностями, що діють на 
терені ФиладелфіІ та її око-
лиць. 

3. Тісно пов'язатися з Цен-
тралею Добрўе. 

4. Для публічного виступу 
із американців запросити пі-
домого в'язня мадярських тю-
рем — Роберта Воґеиера, та 
губернатора стейту Пенсил-
веиія. Рівночасно прохати 
„Добрўе" в Ню Иорку проде-
монструвати новий фільм: 
‚‚Вінннця-Катннь-Корея"... 

5. Для цього підшукати 
приміщення на 5.000 осіб. -г -. 
` 6. Широко broJiocHTH в ук-

раїнськіїі та англомовній пре-
сі а також через радіо, по 
церквах, клюбах та пошяри-
ти об'яви, афіші, летючки. 

7. Учасникам маніфестації 
виступити в українських од-
нрстроях і тим підкреслити 
національний колорит самої 
імпрези. 

Ќость Слобідський. 

Бути членом Українського 
Народного Союзу, значить 
належати до такої украін-
ськоі організації, яка об'єд-
нала в Америці й Канаді 
найсвідоміші українські ся-
лн в одна ідейний монолп 
та поставила його на служ-
оу нашим країнам та на-
шому поневоленому укра 

їнському народові! 

СТАНИЦЯ УСС! НЮ ЙОРЌ! 
В НЕДІЛЮ, 28. ВЕРЕСНЯ 1952 Р. 

відбудеться доповідь 

С. РШЕЦЬКОГО: „БОЇ УСС ЗА ЛИСОНЮ". 
Год. 0:30 веч. в домівці при 428 Е. 9-а яў я. — Упмим. 

Фнладе-тфія: UUARC — BuiWing, 866 N. 7th St. Philadelphia, Pa. 
or UUARC — 847 N. Franklin St., Philadelphia, Pa. 

Ню Нори: UUARC — H E . 7th St., New York City, N. Y. 
Шікаґо: UUARC — 2347 W. Rice St., Chicago, III. 
Рачестер: UUARC — 291 Hudson Ave., Rochester, N. Y. 
Скрентои: UUARC — 524 Olive St., Scranton, Pa. 
Пгтсбурґ: UUARC — 527 Second Ave., Pittsburgh, Pa. 
Hwep4: UUARC — Ukrainian Center — 180 William St., Ne-

wark, N. J. ' 
Бостон: UUARC -̂ - Ukrainian Church — 130 Arlington St, 

Boston, Mass. 
Клівленд: UUARC — 2255 W. 14th St., Cleveland, Ohio 
ДНгройт; UUARC — Detroit, Mich. 
Міннеаполіс: UUARC — Ukrainian Church — 415 2nd St. N. E. 

Minneapolis 19, Minn. 
Балтімор: UUARC — Ukrainian Church — 524 S. Wolfe St., 

Baltimore, Md. 
Пакети найкраще пакувати у картони, чи .обшивати в 

мішки — величини не більше БО фунтів -ваги. Рівночасно в 
пересилкою пакету до збіркового нуикту — одного з ,ви-
ще поданих, проситься подати теж про це вістку до Цент-
ралі ЗУАДК на адресу: 

UNITED UKRAINIAN AMERICAN 
RELIEF COMMITTEE, 

P. О. Box 1661, 
Philadelphia 5, Pa. 

Теж і абіркоаі пункти повинні повідомляти Централю 
про число зібраних і висланих пакетів. Централи подасть 
збірковнм пунктам спеціальні наліпки з адресою наших 
Відділів, в Німеччині ц Австрії, що уповажнюс до корме' 
тування військовою поштою. 

Проситься теж інші громади, які хотіли б вести збір-
коау акцію, подати адреси для проголошення у пресі. 

При тій нагоді Дирекція ЗУАДК складам подяку 
секції ‚‚Мати й дитина" за її дотеперішню діяльність в ді-
лянці висилки пакетів до Европн та Й закликає громади 
співпрацювати й надалі з цією секцією там, де вона вже 
існує. 

Закликається теж наші громади до чинної участи у 
збірковій акції, як теж допомогти при пакуванні і висилці 
п д̀кетів. Пакети с внснлані до магазинів ЗУАДКомітету в 
Европі і там розділювані тим, хто найбільше допомоги 
погребўе. 

Дирекція ЗУАДКомітету гаряче закликає все україн-
ське громадянство до діяльної участи у великій збірковій 
акції на допомогу залншенцям. Зближається зима, яка спе-
ціяльно дошкульна для скитальців, і тому обов'язком кож-
ного українця у ЗДА с принести свій дар в допомогу бра-
там за океаном. Висилка пакетів вимагає теж коштів, то-
му закликається- націє громадянство- складати теж грошс-
ві пожертви для цієї а'кції, як теж ставати членами Злу-
ченого Українського Американського Допомогового Коміте-
ту і в цей спосіб стати сшадіяльвими в акції допомоги, яку 
веде ця наша харитативиа інституція. 

Тож нехай не бракує' нікого в акції допомоги нашим 
братам у потребі. 

Злучений Український Американський 
Допомоговий Комітет 

Читайте українські книжки 1 газети, бо часте читання 
веде до npocBhif, а просвіта — це сала! 

M+Am++-mM++s+n-n++-L-iJkm+tmjr+AA+A+fc 
УКР. жіночий ВИСТАВОВИП КОМІТЕТ 

заирошус громадянство 
НА СУБОТУ, 27-го ВЕРЕСНЯ 1952 Р. 

до Літер.-Мист. Ќлюбу на 7 год. вечероя, де відбудеться 
ТВОРЧИЙ В Е Ч І Р Д О К И І ` Ў М Е Н Н О Ї . 

Авторка прочмтас уривки з нової повісти „ВЕЛИКЕ ЦАБЕ" 
та продемонструє зрааки трипільсько! культури. 

З уваги на те, що заля с вільна тільки до год. 10-тої 
проситься прибути точно. 

`Іт++?++++Ф+ЏЏЏ+1+ЏЏ+ЏЏ9++МЏ++ЏЦџџџ+++'ГЏ+Г 

І УВАГА! ДІТРОЙТ І ОНОЛИЦЯ! 
Український Відділ АП АБН; Товариство б. Вовків 
ЎПА; 10-тий Відділ ООЧСУ; Осередок СУМА ім. 

П. Орлика і Осередок О'МА — Київ 
для відзначення 10-ліття Збройного Чину 

УКРАЇНСЬКОЇ ПОВСТАНЧОІ АРМІЇ 
——і—: улаштовують : 

ПРОТИНОМУНІСТИЧНУ 
МАНІФЕСТАЦІЮ 

: що відбудеться : 

В НЕДІЛЮ, 26. ЖОВТНЯ 1952 
В ЗАЛІ В Е Т Е Р А Н С М Е М О Р І Я Л . 
Початок о год. 4-ій по полудні. 

Під час Маніфестації промовлятимуть визначні амери-
камські 1 українські громадські діячі як теж представники 
дружніх поневолених народів, що входять в склад Al l АБИ. 

Українські громадські організації Дітройту на цей день 
просимо не алаштовуватти ніяких імпрез 1 взяти масову у-
часть у Маніфестації. 

За точною програмою просимо слідкувати в пресі і міс-
цевому радіомовленні. 

К о м і т е т . 

Часопис „СВОБОДА" но-
вннен знаходитись 

в кожній 
українській хаті 

УВАГА! ДІТРОЙТ І ОКОЛИЦІ! УВАГА! 
Подаќмо до відома Українському Громадянству, що 

У К Р А Ї Н С Ь К И Й Н А Р О Д Н И Й Д І М 
: святкус : 

У НЕДІЛЮ. 5. ЖОВТНЯ 1952 Р. 
В ГОД 2:80 ПО ПОЛУДНІ 

15-ЛІТНІЙ ЮВІЛЕЙ 
СВОГО ІСНУВАННЯ 

Ювілей пічнеться КОНЦЕРТОМ з участю п. Дони Стефавш Демрій і мужеського жору О.О.Ч.С.У. 
під проводом її. Я. Фнлииова. — Промовці: Сен. Гоиер G. Фарґісон, Проф. Лев Добрянсі`кнн, голова 
У.К.К. і Д-р Дмитро Галичий, головний предсідник У. Н. Союзу. 

Вступ на Концерт ВІЛЬНИЙ. По Концерті відбудеться БЕНКЕТ. 
Тому, що долішна заля вміщає4 при столах тільки 275 людей, тому Комітет просить вже тепер замовляти тнкети 

на бенкет, в урядників УНДому, в відділах УНСоюзу, на заході і в урядників всіх Товариств, що приміщені в УНДомі. 
При вступі тикети ил бенкет не будуть продаватись. 

У ВЕЧОРІ ТАНЦІ ДЛЯ МОЛОДІ І СТАРШИХ. 
Заряд У. Н. Дому просить наше Громадянство взяти чисельну участь в цім ювілею. 

' К о м і т е т . 



t СВОБОДА, СЕРЕДА. 24-го ВЕРЕСНЯ 1952. Ч. 253. 

СПОРТОВИЙ КАЛЕЙДОСКОП 
Л е в е н я т а — п е р ш у н Америки! 
— Найбільшим осягом укра-
їнського ф у т б о л у в З Д А мо-
ж у т ь чванитися юніори УАСТ 
‚‚Леви" — Шікаго. Здобувши, 
цього року, першість стеіі-
ту Ілнноп, Левенята, в міжзо-
нальних змаганнях, перемог-
ли сильний Креііґ ФК — Ст. 
Луїс , а далі воковером (3 :0 ) . 
чемпіона Дале'кого З а х о д у з 
С. Френсіско. Так „Леви" опи-
нилися у фіналі , де мали стрі-
нутися з першуном Східньої 
Америки. Союз не зорганізу-
вав такої стрічі.' У висліді 
‚‚Леви" н їхнііі партнер зі схЛ-
ду без бою стали. співчемпіо-
нами. З'сдинених Д е р ж а в 
Північної Америки. Славно, 
Левенята! 
Дальші конкретні з д о б у т к и . — 
Показник інших конкретних 
осягів веде знову до Шікаґа . 
Як відомо, минулої зими, пер-
ша дружина „Левів" здобула 
футбольну 'чашу Шікаґа . Ко-
лн зважити, що конкурента-
мн українців були такі поту-
гн американського футболу . 
як „Словак". „Спарта" й 
польські „Іглс" — зникає вся-
кий СУМНІВ: це питомою ва-

т ' Р О З Ш У К И 
Пошукую в Канаді панів: Івана 
HaVTurxKa, Іванова Марка, Сти-
фанншниа Василя І Оиькова 
Онуфрія. Справа важна Прощу 
писати на адресу: Teplyshyn 
Iwan, 2271 W. 5th St., Cleveland, 
Ohio, U. S. A. 

Пошукую Односельчан І Зиайо-
лнх з Микуличина, пов. Надвір-
на. Прошу ласкаво зголоситися 
на мою адресу: ВіП Solowchuk, 
431 Patterson Ave., London, Ont., 
Canada. 

П Р А Ц Я 

Т Р Е Б А 
ДВОХ СТАРШИХ ЛЮДЕП 

— чоловіка і жінки'для легко! 
домашньої роботи. С`тала робота 
і домашнс життя. Зголошува-
тись можуть лише здорові осо-
бн на адресу: 

Dr. М. P. CHICHKAN 
7319 North Ashland Avenue, 

Chicago, Illinois. 

ПРАЦЯ ДЛЯ ДІВЧАТ! 
Робітниць до провіркн і паку-
ШІННЯ, та продавчиць светерів, 

шўќаг. 
FASHION SPORTS WEAR 

43 Montgomery Street, 
Jersey City, N. J. 

НА ПРОДАЖ 

На продаж МЯСАРНЯ в добрій 
околиці Irvington, N. J., добре 
вироблений бизнес. Ціка $2,000 
зі знаряддям. Голосктнсь: 

J. Romanition, Esq. 
786 Broad Street, -Newark, N. J. 

MArket 2-8031 

Р О З Ш У К И 
П Р А Ц Я 

ДИРИГЕНТ—ДЯК 
(самітний) пошукує, праці. 

Знаю Галицькі напіви. 
Писати: 

THEODORE TYMINSKY 
9 Newlinvitle R. D. З, 

Coatesvuie, Pa. 

П Р А Ц Я 
ЯК ПОДВОЇТИ ЗАРЊОК 
БЕЗ НАКЛАДУ ПРАЩ? 
Подбайте, щоб фірма, в якій 

працюєте, зааяґажувала 
УКРАЇНСЬКЕ 

П Е Р Е В О З О В Е 
ПІДПРИЄМСТВО JBEB" 

до перевозу своїх виробці, 
сировини, устаткування. 

Для устійнення висоти провізії 
— зайдіть до Перевоз. Вюра 

в Ню Иорку 
М8 Е. в. вул. (між 1—2 Евеию) 

год. в. веч. Tel. OR. 3-2484. 

гою, дручий щодо черги здо-
буток українського футболу 
в` З Д А . ' 

На третьому місці несподі-
вано опинився ЎСѓу ‚.Орлик" 
— Клівленд. Хоч у стейті 
Огайо футбол слабший, ніж у 
Ню й о р ќ у ѓі Шікаго, то здо-
буття чаші н чемпіонату стей-
ту все ж мас свою зимову. А 
такий успіх орлнківці здобу-
ли в минулому (1951) році. 
Д ж у н г л і в З Д А . — Якщо кот-
рийсь із наших спортових 
клюбів такою кляснфікащісю 
чується покривджений, хай 
вибачас: про його успіхи 
ніхто не знас. Нюйоркськнй 
УСК цілий рік рекламує свої 
щонедільні змагання й . . 
ледве чи з трьох подав віст 
ќу до преси. Те саме „Січ" — 
Елізабет. Про життя й. зма-
гання дітройського „Черни-
ка" підписанніі не мав щастя 
ні разу ( ! ) за рік щось чи-
тати. В англійському виданні 
„Свободи" були.. . дві згадки 
про успіхи ф у т б о л і с т і в 
Рочестеру (привіт тренерові 
Заплатннському!) . Рідко коли 
попадається якесь зерно ін 
формації про змагання „Три-
зуба" — Фцладелфія . . . 

Якщо можна говорити про 
якийсь скандал в українсько-
му спорті в Америці — то нтн 
тут, в інформації! 
Чого хочуть читачі? — Тим-
часом багатотисячна маса на-
ших спортових симпатинів хо-
че в найближчому після неді-
лі числі наших щоденників 
знайти висліди (чуєте, пано-
нове? — висліди!) всіх зма-
гань наших клюбів. І чи-
тачі не хочуть нічого над-
звичайного, тільки того, д о 
чого вони звикли. І зробити 
це ніяка штука, бо , рецензія 
може так само добре склада-
тися з трьох, двох і одного — 
як і з восьмидесята речень. 

Тому, що на цьому тлі пос-
тас квадратура кола з ковбас 
рецензентів і браку місця в 
часописах, час би дописува-
чам усвідомити, що вони пи-
шуть не до спортової газети в 
32 сторінки, тільки до загаль-
ного часопису, що на сотні 
проблем мас... 4 сторінки. От-
ж е рецензія зі спорт, змагань 
(що повторяються що-тижня) 
може бути тільки телеграмна. 
Ц е в ім'я того, щоб б у л о міс-
це в газеті й на звіти з інших 
змагань. 

Д е рецензент цих Істин не 
всилі зрозуміти там спортові 
товариства повинні писати 
самі (кореспонденційна карт-
ка й 5 хвилин часу — цілий 
кошт). Тільки не забувати, 
що поразки підлягають звітам 
так само, як і перемоги. 
Забутий Альманах. — Спор-
товці, поруч мнстців і журна-
лістів, чи не єдині, яких 4-літ-
нс. багатогранне життя й успі-
хи в європейських скиталь-
ських таборах не пішли в ру-
кав. Вибагливо виданий „Аль-
манах РФК". зі своїми 33 стат-
тями-звітами й понад підторн-
сотнею знятоќ, моменток, ко-
лірових клюбових емблем, та-
бель і графіконів — це вод-
ночас живий фільм і просек-

тор всього, що діялось в на-
шому емігрантському тілови-
ховному житті 1945-1948 pp. 
Альманах можна набути в ук-
раїнських книгарнях, або я 
б. голови Референтури Фізич-
ної Культури. Адреса: 

ІМГ. John Krasnyk, 2415 W. 
Walton St!, Chicago 22, III. 
Молодому Ґете — в альбом. — 
У зв'язку зі згаданим „Аль-
манахом РФК" — одне спрос-

ДО УКРАЇНСЬКОГО НАРРДНОГО ФОНДУ 
ЗА 1052 РІК ВПЛАТНЛИ: 

(Листа ч. З (По день 20. серпня 1952). 
(Продовження) 

НЮ ПОРК: 
ОлбмнІ: Іван Гаврилів $10. 
Амстердам: По $10: Євген Вар-

фанюк, І. Шкодзіяська. 
II Ікс кіл: Олександер Шандру-
шкевнч $10 

тування. В моєму звіті з Ав- сьќого; по $5: Тарас Гапяк, Ми 
стрії („Тут Австрія!") невідо- хайло Тарнавськнй 

тонни-:. Петро Беджіс, Євген Бі- j Путяам Виллгв: С. Василенко 
шко, Оксана Добрянсьха, Ми- $10. 
хайло філь, Тадей Мнхаськів. j Гічмонд Гілл: Роман Сухий $10. 
Василь Сірик, Союз Українок І Рачестер: По $10: Іван Белей, 
(Відділ 19.), СУМА ім. Міхнов- j Дмитро Вирста, Федір Цегля-

ник, Василь Гусар, Василь Ду-

мий мені редактор Альманаху 
(чи тільки моєї статті) вики-
нув цілий відступ про тенісіс-
та Любомира Чайківського й, 
під моєю фірмою, написав: 
. . . . . В тім випадку треба од-
нак з жалем ствердити, що 
„Тшапковски" ні разу ніде не 
вважав за відповідне підкрес-
лити свою національну при-
належність, чи в будь-який 
спосіб підтримувати зв'язок з 
українським спорѓовим рухом 
та українською суспільністю". 

В ім'я правди стверджую, 
що я про Л. Чайківського та-
кого не писав. Натомість про 
згаданого змагуна я до „Аль-
манаху РФК" написав обшир -
ний, чисто-фаховнй звіт, з 
двома долученими знятками 
змагуна. 

„Молодому Гете". що реда-
ґував мін звіт, доводжу до 
ласкавого відома: така жур-
налістична мораль водиться 
тільки в ‚‚найдемократичні-
ших" країнах. У звичайних 
демократіях про зміни тексту 
говориться з автором, або, 
під незміненнм текстом, пи-
шеться заввагу редактора (ре-
дакції) . . . Цікаво, що на ін-
шому місці, в тому ж Альма-
наху (Олег Лнсяк: „Спорт 
поміж національними група-
мн Д.П.") того ж Чайківсько-
го величається „нпйкращим 
нашим тенісістом" і ‚‚репре-
зентантом Австрії в змаганнях 
за чашу Дейвіса" - . . 

Не зважаючи на цю при-
ватну „ПОМИЛКУ краси", Аль-
манах повинен знайтися в біб-
ліотеці кожного чинного ук-
раїнського спортсмена і в 
кожного нашого симпатика 
спорту. 

оНо 

Лсторія (Лонѓ Лйленд Ситі): 
По $10: Проф. Василь Гришко, 
Роман Пачовський, Український 
Демократичний Ќлюб. 
Бабилоќ: По $10: Павло Кісь. 
Марія Кісь. 
Бінггемптои: Іван Іванейхо $20; 
по $10: д-р Михайло Дмитреќ 
ко. Василь Гірний, Остап Коро-:$10. 

бо вик 
Сейвал: Д-р Р. Миколасвич $10. 
Сонсайд: Іван Кедрин-Рудииць-
кий $10 (1951р.). 
Сиракюз: Український Нарнд-
ннй Дім $26; по $10: Дмитро 
РодашинськиЙ, Федір Гнип, I-
ваи Гнип) 
Велей Отрім: Теодор Сенчншин 

Іван Шмирко; по $5: Дмитро (збірка в часі вінчання п. С. Ко-

Хр ошка українського 
життя 

Бабій. Юрій Дячук. Іван Попо-
внч; В. Ќриса $З; L Стасинсць 
S1. 
Бронќе: Володимир Копач $20: 
по $10: Марія Чуловська, Марія 
Васьків, Осип Васьків. 
Бруклик: 325. Відділ УНСоюзу 
— збірка з нагоди похорону по-
кійного Івана Пашковського -
$26; Павло Слободян — збірка 
на забаві п-ства Вішко — $20: 
по $25: Людмила Івченко, Ксе-
ня Мортон; Аина Курило $20; 
по $10: Володимир Варанець-
кий, Іван Добрянський, Любо-
мир Кузьма, Іван Самокіш, д-р 
Р. В. .Сочинський, Петро Со-
доль-Зілннський, д-р Алексан-
дер Сидоряк; М. Чепурнівськнй 
S9; Д. Данилович $1. 
Боффало: По $10: Ілля Була, 
Мечислава й А. Галицькі, Ан-
дрій Клименко, Микола Мед-
відь, Григор Палійський, д-р 

вальчука і Параскевіі Кордів-
ськоі). 
Вестбері: Андронік Копистян-
ський $10. 
Вудсайд: В. М. Новак $10. 
Ютяка: В. М. Новак $10. 
Понкерс: По $10: Степан Гель, 
Степан ЖенецькиЙ, Григор О'-
Рів, Андрій Серафін. 

ПОРТ ДАКОТА: 
Сѓіл: Д-р Антін Жуковський 
$25. 
Індерлін: Д-р Зенон Михайлюк 
$10. 

ОГАЙО: 
Кантон: По $10: Володимир Ва-
бійчук, Павло Бандурко, Федір 
Війчук. Микола Босий, Стефан 
Фук, Петро Гудзовський, Сте-
фан Гудз, Іван Іваницький, 
Григор Ільницький, Володн-
мир Качмарськнй, Богдан Ма-
ланій, Михайло Янович, О-
стал Панчишин, Дмитро Полі-

ОАЛЬОН КРАСИ 

Щоденні години: 
' від 9. рано до 

8. ввочір. 
318 EAST 8th ST. 

( B e t 1st A 2nd Ave.) 
NEW YORK 3, N. Y. 

Telephone: 
GRramercy 5-7244 

ПРАВОПИСНИЙ СЛОВНІПС ГОЛОСКЕВИЧА (біля 40,000 
слів). Цей словник буде вірним дорадником кожного, 
хто дбас про правильність і чистоту свосї мови. Слов-
ник мас 450 сторінок дрібного друку. Добрий папір, 
тверда оправа. Ціна дол. 4.50. - ' 

Г.ІБЛІННО-ВОГОСЛОВСЬКНИ СЛОВНИК проѓ. Михай-
ловського — дуже рідка книга, вид. 5-е. необхідний 
для всечесних Отців і проповідників. Сторінок 450. 
Ціна дол. 3.50. 

Шкляика — „НОВИЙ БЗ"КВАР-ЧИТАНКА", вид. друге, 
добре вид., релнкий формат, добрий папір, тверда 
оправа. Стор. 125, багато іллюстрацій. Ціна дол. 1.40. 

Замовлення і гроші надсилати на адресу: 

ANTON BILOUS, 
P. О. Box 201, New York 2, N. Y. U.S.A. 

ВЕЛИКА ВИПРОДАЖ! 
Знана кушнірська фірма 

ВУЙКІВ І КОПЕЦЬ 
. на місяці — серпень І вересень 

влаштовують 

ВИПРОДАМ УСЯКОГО РОДУ . 
Ф У Т Е Р 

Небувала нагода набути футро по найдешевшій ціні! 
Просимо зайти й переконатися, що наш товар найкращий, 
а ціни найдешевші. — Переробляємо всякого роду футра, 

жакети, нагортай й там подібне. — Адреса фірми: 

W U J K I W А К О Р І Е С , INC. 
1 1 М 1 5 EAST 7th STREET — NEW YORK 9, N. Y. 

(Між 1-ою й „А" Евнями) 
Телефон: SPring 7-8710 

В А В С Т Р А Л І Ї 

Наші сингальці відробили 
дворічні контракти в Австра-
лії і зачинають відкривати са-
мостінні верстати праці. В А-
деляйді. як це бачимо з ого-
лошень у часописі існують 
вже такі ремісницькі україн-
ські фірми: бляхарська, де-
рев'яних виробів та м'ясних 
виробів, в якій „можна купи-
ти європейські ковбаси та 
шинки". 

ЗБОРИ ВІДДІЛІВ УНС 
НЮ ИОРК, Н. П. — Місячні 

збори 117 Відд. УНС-у „Запо-
ріжська Січ" відбудуться в су-
боту, дня 27. вересня 1952. р. в 
Ню Иорку. в домівці при 39 Е. 
7-а вул. в ѓод. 8-ій вечором. 
Просимо всіх членів точко яви-
тися. — С. Кучма, преДс; М. 
Корчинськни, кас; В. Калина. 
фін. секр. 

Євген Перейма, Богдан Пожар- ЩУК. Петро Сахаревнч, Катери-
на Скубяк, Василь Содуќ, Ми-
хайло Стасюк, Петро Стрнхаль-
ський, Володимир Стригун, Іван 
Воробець. 
Сннсннеті: Павло Леляків $10. 
Клівленд: Дмитро Шмагала 
$25; по. $10: Тарас Бурий, Ми-
кола Чухрай, Іван Гимон, Гри-
ropifi Кисіль, Дмитро Мозіль, 
Іван ПолянськнЙ, Іван Рікло, 
Атанас Садовський, Михайло 
Свистун, Марія і Микола Струк; 
П. Чернець $1. 
Колоибос: Іван Д. Шимків $5. 
Фіндлсй: Маќс І., Варелка $10. 
ЖірардГ Іван Кравець $10. 
Лорган: Григорій Вовк $25: по 
$10: Стефан Горалевський, Ва-
силь Коць. 
Толі до: Михайло За корчений 
$10. 
Поркпнл: Іван і Леся Ќметко $5. 
Янґстаан: Константин Горба-
чевський $50; по $10: Іван Бай-
ляк, Іван Цебряк, Михайло Хо-
рос, Іван Доровський, Василь 
Гаврило, Вміль Гнатів, Іван I-
ванюк, Петро Ліщак, Михайло 
Люлька, Микола Мнхович, Та-
рас Нахим, Михайло Паяько, О-
декса Рнбалт, Петро Савицький, 
Василь Сухор, Михайло. Тер-
лецькнй, Микола Терлецькнй, 
Михайло Вальковець, Степан 
Васнлсвяч, Василь Венґер, Пе-
тро Васеловсьхяй. На маніфе-
стаційно - протестаційному вічу 
на УНФонд зложили: Шульц і 
син (похоронне заведення в 
Янґставну $100;-тю $25: Укра : 
Інська Православна Церква сн' 
Петра і Павла, 230 Відділ УН 
Союзу; по $20: Т-во „Самопо-
міч", Укр. Амер. Прогресивний 

нюк. Михайло Салднт, Иоснф 
Саржннськнй; по $5: Ќорній Хо-
лод. Сиверин Левнцькнй;. О. 
Дадннюк $З. 
Гейгтиигс: Н. Антошик $10. 
Гейетннґс он Ѓодеон: Г. Мурнн 
$2. 
Іст Медове: Іван Гайдукевнч 
$10. 
Глендейл: Михайло і Текля Ов-
чар $25. 
Гемистед: По $10: Степан Бой-
ків, Яків Гончарів. 
Гадсон: Михайло Грнзб $20 (за-
мість поминок по бл. п. Дру-
жині). 
Джемейка: Микола Захарќів 
$10. _ — -
Джонеон Ситі: Тадей Вацик S10 
Маянт Вернон: По $5: Дмитро 
Деменко. Галина Дименко. 
Ню Порк Ситі: Платон Стасюк 
$83 (додатково за 1951 p.); по 
$50: Мартин Малетич. д-р "Ро-
ман Осінчук; по S25: Федір 
Бражник, Союз Українок Аме-
рикн (Віділ 1); по $20: Яросла-
ва Форович, Петро Мельник 
(українська радіопрограма), 
Гаррі Комуніцькнй; Алекс. Мар-
чук $14.60; по $10: Ярослав Да-
нилншин, Олена Даннлишин, 
Євген Данилюк, Іван Демків, 
Роман Долннський, Дамян Го-
рячкй, Михайло Гречин, Ми-
хайло Ґречний, Теодозій Гря-
ців, Петро Ікаловнч. д-р Богдан 
Карпевнч, Микола Кравчук, А-
лександра Куницька. Євген Ло-
зинськнй. Стефан Марко, Євген 
Мельник, Анастазія і Дмитро 
Павликн, Роман Почтар, РоМан 
Поритќо, Іван Попівняк, Іван і 
Лена Проць. Сильвестер Проць-
ків. інж. Роман Онишкевич, д-р 
Іван Новосівський, Володимир 
Семснюк, Станнслав Сендець-
кий. Ярослав Склепкович, Стс-
пан Спринський, Мирон Заклин-
ський, Василь Захарчуќ, Андрій 
Закревськнй, Євген Зиблнкевич; 
по $5: Аина Антоняковя. Ми-
хайло Белців. В. Днмкевнч, А-
настазія Ікалович, Константин 
Ковалів, Петро Коинський, Ан-
на і Петро Кучма: по $З: М. 
Гладка, І. Керннцькнй. Д. Ко-
стів, О. Марків, Є. Шевчук; по 
$2: К. Козуляќ, М. Кравчук, Г. 
Лучанко, І. Малець. І. Середнн-
ський, С. Турчин; по $1: П. Бод-
нар, М. Чопнк, В. Гасій, О. 
Кондрат, М. Коваль, М. Лнктей, 
П. Малець, П. Марко, Р. Сте-

П О Д Я К А 
З полі Всесишиього згинув у Каліфорнії дня 1 вересня ц. р. 

трагічною смертю наш Найдорожчий Син, 21-літній 
Ю Р І Я Г І Р Н Я К 

лІтуіаЧ кл. Ам(`ршс. Повітряних Сил, Пластуп-Скоб, б. сту-
Т дснт університетів в Інсбруці та ІІІІкаГо. 
В часі похоронних обрядів, то відбулися дня 12 вересня 

в Ню Гім'ни И, Конн. З усіма військовими почестями Товари-
шів зброї, українські, та американські громадські організації 
та широкий круг Приятелів 1 Знайомих, що мимо робочого 
дня прибули на той сумний обряд, навіть І з інших стейтів, 
запрунїй.ж нас до самої глибини душі. Щирі вияви спів-
чуття, висказані особисто або писемно, кілька десятків нін-
ців, поминальні Сл. Божі, замовлені Приятелями за спокій 
душі Покійника склокюють нас до великої подяки всім тим 
Організаціям, Приятелям І Знайомим, яку масмо шану 
отции висловити. 

Володимир І Ольга Ярослава Гірняки, батьки: 
Марко, брат; Маруся, сестра; о. Юстин Гірняк, дідусь. 

Ќлюб; по $15: 348 Відділ УН 
Союзу, Укр. Амер. Горожанськ. 
Ќлюб; по .$10: Петровий Вар, 
Иосиф Габуда. Іван Павлов-
ський, Юрій Прнсташ, 140 Від-
діл УНСоюау. 119 Відділ УНСо-
юзу, 274 Відділ УНСоюзу, Укр. 
Амер. Політичний Ќлюб, 218 
Відділ УНСоюзу Сестр. Преса. 
Діви прн Укр. Правосл. Церкві, 
153 Відділ УРСоюзу, Амер. Укр. 
Демократ. Жіноча Група, 135 
Відділ „Провидіння", 19 Відділ 
Укр. НародвЛомочі, 124 Відділ 
УРСоюзу;по $5: Анастазія Сет-
ник, 99 Відділ УНПомочі, 91 
Відділ УНПомочі, Т-во Ліщаки, 
Тед Нахим, Микола Терлець-
кнй, Ст. Василевнч, Дмитро Го-
лубець. і о. Михайло Мостен-
ськнй, Маяк Заяць, Марія Пе-
р#г. Джая Панко, Ден Гіль, їв. 
Стахура, Іван Гармич, Дмитро 
Войтовнч, Чарл. Середяицький, 
Фел. Драй Клінсрс. Ф. Л. Беррі, 
П. Ґулнк, Иосиф Г. Ващак (по-
хоронне заведення): по $4: Г. 
Мігаль. М. Семчій; по $З: П. 
Кашцевнч, І. Байляк, С. Куртяк, 
П. Мцрозко, М. Терлецькнй, Б. 
Гнатів; по $2:'Т. Петриќ, Т. Се-
недяк, К. Гіль, К. Остеряк^ М. 
Мнхович, И. Перегінець, Н. Ло-
пушаяськнй, А. і В. Кравець, 
С. Нанопськнй, Кеті Луцко, Ду-
баси, М. Штинь, М. Нестор, М. 
Мушинськнй, М. Вальковец, Ф. 
Фатрич, С. Марчншнн, В. Мн-
сів, Л. Гемма і Син, М. Юркв-
вич, І. Колісииченки, І. Доров-
ський, І. Сокомора, Т. Періѓ, В. 
Венґер, С. Ввсоловська, М. Куз-
вяк, Чіжмар (торгівля залізом), 
0 . Рнбалт, Стахури, Ф. Дідов-
ський, П. Аллісов, Б. Волошин. 
П. Стахура, Т. Г. Бойко, С. Вух, 
Н. Феднна, М. К. Врінза, Б. Тхо-
рик, М. Комічак. ,М. Мельннко-
вич. В. Юзьків, С. Маслюк, Г. 
Луць, М. Оленнч, М. Панкевич, 
В. Н. Войтіхівський, А. Петриќ, 
Ф. Лошук, В, Здебель, І. Кра-
вець, В. Прокопиќ; по $1: М. 
Прнсташ, Г. Ѓўменюќ, М. Фель. 
1. Рудиќ, Ф. Ясновський, С. Гу-
лик, М. Хорос, В. Сорока, І. Ко-
сач, М. Філь, Д. Макух, М. Яро-
стовська, В. Бура, Дж. Лучко. 
М. Ганиш, М. Лінинськнп, Р. 
Стахура, К. Качур, Г. Ситник, 
І. Цнбряк-, Т. Лнсик, О. Прихо-
дзенки, Тнмннк, М. Юзьків, С. 
Кріль, А. Хитра, Вагани, Б. 
Лошак. Ю. Н., т^ іаанюк, И. 
Стржебулець, Степан Бурий, Ф. 
Кізло. Л. Матлак, А. Ци-
бульський, А. Комічак, о. Л. 
Адамяк, А. Кріль, Р. Леґен-
зо, М. Колісяичеико. І. Вішка, 
К. Тиховська, М. Ярош, М. Чер-
ніга, Ю. Гошуляк, Н. Марковнч, 
В. Павлншнн, Т. Кулинич, С. 

Тарновськнй, І. Н., Н. Нахим, 
С. Когут, М. Іваачак, Н. Вин-
ннк, М. Ткачишин, Р. Москалик, 
С. Ткачук, М. Тарнавська, С. 
Сорока,' М. Гаврнляк. І. Даниль-
чак, Л . Стахура, Н. Бліоф, П. 
Піско, М. Сѓапай, І. Юзьків, М.̀  
Федьків, А. Когут, Д ж Філь, 
Р, Маркевич, Луць, С. Цицнк, 
М. Стецевич, Б. Гольман, Н.Н.. 
С. Середницький, Ч. Павлиќ, Н. 
Навелќо, Д. Юзьків, В. Герак, 
В. Терлецькнй, Т. Богатенннй, 
В. Ѓрийко, М. Струк, Дж. Кар-
гулнч, М. Сокіл, П. Фромель, 
A. Терлецька, А. К. Бурий, А. 
Рад, А. Волощак. К. Підкалнць-
ка, М. Коваль,''Д. Сеяко, І. Да-
нилик, П. Масний, М. Чепак, Ч. 
B. Зубик, К. Мудрак. В. Муд`-
рак, Б. Н„ Н. Павлечко, Р. Гор-
бачевсьхнй, М. Копчак. В. Сен-
чишак, П. Кобрнн, Кухтин,- А. 
Мисів, И. Біляќ, Дж. Преќсѓа, 

і І. Лінннський, Г. Горбачевська, 
Ф. Москалик, М. Мартннншнв, 
П. Корочннськнй, Н.Н.. Д. Гли-
ва, І. Заботськнй; дрібні жер-
тви $7.05. Українська Греко-
Католицька Церква Пресвятої 

Тройці в ЯнЛтавні відступила; 
безплатно свою салю для цьо-
го віча. ` ' 

(Продовження буде) 

Ukrainian Coagrees Commltte 
` o f Аінегіса, 

. О. B o x Tthiitaxcb S t Апивж 
y e w ТилЏі, N . Y. 

† 
Посмертні Згадки 

РОМАН ЗАХАРЧУЌ, член Укр. 
Зал. Тов. Дністер, 361 Відділ 
УНС, умер дня 15. вересни 
1952 року. Покійний родився 
1885 р. в селі Банашнн, повіт 
Золочів, Західна Україна. По-
лишнв жену Анастазію, донь-
ки Отелу, Анну I Марію; сн-

. ніп Юрія І Бдварда та 5 вну 
кіп. Похорон відбувся"в субо-
ту, 20 вересня з похоронного 
заведення П. Яреми до цер-
кви св. Юрія при сьомій вул. 
— а и. п.! 

Уряд Тон. „Дністер" 
НЕСТОР КАЛАГУРКА, довго-

літній член Тов. Запорізької 
Січи від. 855 УНС, помер по 
довгій недузі 8 вересня 1952 
р. Покійний походив з села 
Добростаин пов. Городок, У-
країна. Оставив и смутку же-
ну Пазю, 3 синів Івана, Васи-
ля I Михайла, дочки Паранќі 
I Марію, 2 братів 1 11 внуків. 
Похорон відбувся з церкви 
св. Иоснфа при участи роди-
ни 1 членів та заайоиих. Тіло 
.похоронено на Mount Olivet 
цвинтарі. — В. И. П.! 

П. Занько, секр. 

ДОБИ ВІСТІ ПРО 
АСТМУ 

Чи АСТМА це добрі вісті? 
Ні! Одначе сповіщають, що лік, 
знаний як ПЕННИЛ—PENNYL, 
дає швидку, чудову злагоду 
для терплячих від астми. Віст-
ки кажуть, що астматичні ата-
існ свисту в грудях, кашлю, 
вдушлввостн й важкого відди-
ху можна застановити зажи-
ванвям оцієї помітної медяця-
ни. Багато осіб, що П зажнва-
ють, були давніше безпомічні в 
часі вдушливнх нападів, а те-
пер радісно проголошують, що 
вони зазнають полекші після 
зажиття кількох доз. 

Якщо ви теж мучитеся від на-
падів, астми, астматичного каш-
лю І вдушливостн, зажнйте як-
стій ПЕННИЛУ. Можете діста-
ти його по спепДяльній ціні, ко-
ли вишлете оцей вирізок до 
O R E G O N DRUG PRODUCTS, 
Dept 34, Peekskffl, New York. 
Звідти вишлють вам дві три-
доляропі пляшки лише за $5.00, 
а це знижка $1.00 на правильній 
ціні. Не треба посилати грошей, 
а заплатіть просто лнстоношові 
при достані. Одначе зробіть це 
негайно, бо припас обмежений 
для слепДяльноІ ціни. 

Ім'я 

Адреса 

Місто . Стейт 

t 
Ділимося сумною вісткою, що наспіла з Парижу, про 

несподівану смерть 7-го вересня 1952 
Професора БОРИСА МИКОЛАЄВИЧА ЛИСЯНСЬКОГО. 

Покійний походив з Чспнп ішцннн, Україна, прожив 
60 років. Помер йа чужині у Франції без зв'язку зі своєю 
дружиною і донькою Валентиною, які знаходяться десь з а 
залізною куртиною. 

Висловлюємо своє співчуття смутку його родині І всім 
знайомим та учням розкиданим по всьому світі з'приводу 
смертн дорогого нам І всьому українському народові, вір-
иого патріота, ?гаукопця, журналіста і громидсько-цгркокно-
го діяча. Хай чужа земля буде йому легкою. 

Вічна Йому понять! 
Найближчі друзі і приятелі: 

Хрищеннця Лариса Я)ельниченко; родини: Олеќся Мельнн-
ченка, Дмитра Никопенха, Петра Величка, Павла Васька, 
Захарія Шкурупія, Проф. Хоми Рябоконя, Іван Ткачеико, 
Іп:і:. Дмитро ГурнНг Інж. Панас Нестеренко, Інж. Василь 
Гаврипець, Інж. Андрій Ярииа, проф. П. Зайців, Наталія Б1-

ліиська 1 син Ярослав, Проф. Іван Сокіл, Інж. Олекса 
Шестопал. І 

Вступжйте в ЧІЛІИШ У Н С о ю з у ! 

Ф ирофвсійи 

Dr. Med. R, TYLBOfe 
59 E. 3rd St. (чоло 2nd Ave.)NYC 

TeL GWnH}rcy 5-3993 
Внутрішні tteqym Flouroecony. 
^-Ray, Eledrocardiograph, Ana-
lysis. Переводимо аналізу ќрови 

для супружих дозволів. 
Офісові годиќн: щодня 1-й 1 5-8 

pan. В неділі від 10-2 попоя. 

Dr. S. C H E R N O F F 
223—2nd Ave. (cor. 14 SL) NYC. 

T d . ОкаянЧсу 7-7697 
Острі ft довгочасні недуги чоло-
віків 1 жінок. Шкірні X-Ray. 
Роздуття жал лікусмо без опа-
рапД. Переводимо аналізу кро-
ви для оупрўжих дозволіа. — 
Офісові годхїагі Щоджя від .10 

рано дю.в;4б нвечорЬ 
Неділя від 11. до 1. по подудві 

ДР. М. МАИЗЕЛЬ 
107 Е. 17th St4 N e w YORK CITY 

йоло 4-ої JEaemo I Union Sq. 
Лікар зі crapbro краю, говорить 
по украінськи, багато років ус-
пішно лікує гострі й застарілі 
недуги мужлпцг і жінок — не-
дугн ннрок. і .сечового міхура, 
ніг та загальне ослаблення. Лі-
чення застрикамн пеніцілінн та 
інших лікарств. Аналіза `ќрови, 
сечі і інших `виділень. Аналіза 
ќрови для супружих дозволів. 

Години: Щодня 10—1, 4—7; 
в неділю 11—1. 

ЕКЗАМШАЦІЯ $3.00 

ДР. ДЕРУГА 
З європейським дппломом. 

Недуги міхура, шкіра, крова 
й кедомагання тазових 

органів. 
Нервовість, Ослаблення за-

лоз, Катаральний стаж, 
ОгруктураГ Ліькус (болях), 
огляд іти И БАДАННЯ 

ІСРОВИ $злю. 
У будні: 10-^-2 й 4—9 години. 
128 EAST^th STREET 

Над ауннркрю Шдземхя 
ЛексінґТон Евеяю. 

а Центральяе'положення, до-
гідннй доступ звідусіль. 

а ОкремГждальш для жінок' 

ОСТАННЯ ‚ПРИГАДКА! 

ПРИЙМАЄТЬСЯ ОГОЛОШЕННЯ ДО 
ЮВІЛЕЙНОГО АЛЬМАНАХУ 

„СВОБОДИ" 
У зв'язку з вО-літтям „Свободи", яке припадас н а 1 5 

вересня 1953-го року, в Редакції „Свободи" вже прнгото-
влясться д о д р у к у великий' Ювілейний Альманах „Сво-
бодн" н а 1953-тій рік. Альманах матиме багатий, ілюстро-
ваняй зміст та пояпнться збільшеним тиражем вже з кін-
цем цього року. Тому, щ о власне зі „Свободою" найтіс-
ніше зв'язаний багатобічний розвиток політичного, куль-
турного, організапДнного та господарського життя амерн-
каяськнх українпів впродовж повних 60 років, Редакція 
Альманаху рішили віддати більше місця на оголошення 
численних наших громадських організацій і установ, як 
т е ж тих багатьох н а ш и х бпзнесменів, яким „Свобода" 
впродовж свосго віку не раз ставала в пригоді. Н е зва-
жаючп н а велвкнй тираж видання та зб ільшені . кошти 
друку, ціна оголошень залншасться та сама, щ о й в попе-
редніх роках: ц іла сторінка — $50; з і в сторінки — $ЗО; 
чверть сторінки — $ 2 0 ; одна восьма сторінки — $12.50. 
Оголошення в Ювілейному Альманасі „Свободи" матиме 
не тільки велику практичну вартість д л я оголошених, але 
й загально-громадське значення. Всі оголошення д о Аль-
манаху висилати н а адресу „Свободи" із допискою „Аль-
м а н а х " . О г о л о ш е н н я п р и й м а є т ь с я н а й п і з н і ш е д о 
3 0 - г о в е р е с н я ц . р . 

Lytwyn ILytwyn 
UKRAINIAN 

FUNERAC DIRECTORS 
AIR CONRITIONED 

Обслуга Щира і Чесва 
Our Services Are Available 

Anywhere m New Jersey 
801 SPRINGFIELD AVENUE 

NEWARK, N. J. . 
ESse^ 5-5555 

QUICKLY TARZAN OUTLINED 
A PLAN OP ATTACK . 
"WELL WAIT UNTIL 
T H f V V E PASSED 
US," ME WHISPERED, 
'THEN TAKE THEM 
PROM SCMIND." 

Т.АРЗЛН, ч. 2921. Настанова д о скоку. 

-тпг- "SO. LUKAH.'O'RORKE CHUCKLEC? 
IRONICALLy. "MERALA DOOMS 

US TOA WARM BATH .' 
4AH, WELL-WHO WANTS 

TO LIVE POREVER і " 

3 . БЕР130ВСКІ 
УКР. n q r p E E H H K 

УПРАВИТЕЛЬ 

! BERRY FUNERAL HOME,: 
lac, 

525 East 6th Street, 
New York 9. N. Y. 

Phone ALgonqam АЯНЯ 
Дві нові а модернім 

;; Першорядна обслуга в j c t x 
!; похоронах `боа різшгді ввив' 

нового стану. 

ІВАН БРОЩАК, нотр, j 
1 ' ' W W X W H Ьщ4ЩЯФФфФФіїФфівффффЛ 

ІВАН БЎ†ЉЌО 
УКР. ПОГГЕБ 

Заряджуо погрвбамя 
по цілі Вав низькій $ ‡ Е А 

О б с я у т чесва 1 

J O H N B U N K O 
Ucensed Undertake 

4 EmbaJmcr 
437 EAST 5th STREET 

New York City 
Dignified funerals as fan Ш 

$150. 
TeLt Oftamercy 7-7661 

Тарзан швидко розвинув 

план атаки. ‚.Ми зачекаємо. 

аж вони миніть нас", він В морозній мовчанці два 

мужчини чекали, коли^нічо-
ѓо не підозріваючи, мляве, тяг-
вулися вартівники в напрямі 
д о н и х 

„Так, Люкаже", іронічно 
хихотів О'Рорке. „Мераля 
призначила нас до гарячого 
к у п е л ю ! Ох, щ о ж.. . Хто тс 
хоче вічно ж и т и ! " 

ПЕТРОЯРЕМА 
УКР. Л р г Р Е Б Н П К 

- Занямастми 'похоронами 
В BRONX, BROOKLYN, NEW 

YORK І ОКОЛИЦЯХ 

К о п т р о л ь о в а й а т р м п е р а -
т у р в . М о д е р н а к а п л і щ я 

до ужитку дарове 
P E T E R JAREMA 
129 EAST 7th STREET, 

NEwJjGâ K, N. V. 
Tel.: ORchard 4-2568 -

^ 
J: М::+її`:-::.^ ' 


